
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
      167ο OPEN ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ(ΜΟΝΟ ΤΕΤΑΡΤΕΣ) 
             ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ELO (FIDE RATING) 
        Από 10/01/2018 έως 21/02/2018

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ:   Σκακιστικός Όμιλος Αμπελοκήπων/Σ.Ο. «Θωμάς Γεωργίου»
ΧΩΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ:  Chess Square Σκακιστικό εντευκτήριο Σ.Ο. Αμπελοκήπων –
               Σ.Ο.ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Μακρυνίτσας 3,κάθετος λεωφόρου 
               Πανόρμου έναντι Αγίου Δημητρίου, τηλ. 210-6451538

      
ΠΡΟΣΒΑΣΗ:      με ΜΕΤΡΟ σταθμός «ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ» καθώς και 
               από Δημητσάνας με ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 813
               από Πανόρμου με ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 602,610,651,653 (τοπικά)
                                       & 046 (αφετηρία Μουσείο)

από Κηφισίας με ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Ε6,Ε14,Χ14,550
                        και με ΤΡΟΛΕΪ 10,13

από Αλεξάνδρας με ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Α7,Β7,Β5,230,550,813,
                        και με ΤΡΟΛΕΪ 7,8,10,14,18,19  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ:      
1ος    γύρος:  Τετάρτη  10-01-2018 6.30 μ.μ.

        συμπλ. γύρος:  Δευτέρα  15-11-2018 6.30 μ.μ
2ος    γύρος:  Τετάρτη  17-01-2018 6.30 μ.μ.            
3ος    γύρος:  Τετάρτη  24-01-2018 6.30 μ.μ.
4ος    γύρος:  Τετάρτη  31-01-2018 6.30 μ.μ.
5ος    γύρος: Τετάρτη  01-02-2018 6.30 μ.μ.

      6ος    γύρος:  Τετάρτη  14-02-2018 6.30 μ.μ.
7ος    γύρος:  Τετάρτη  21-02-2018 6.30 μ.μ.

 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

       Έχουν όλοι με παράβολο συμμετοχής 25€, παιδιά 20€ 
               Δύο παιδιά της ίδιας οικογένειας 30€
    *Ανώτατο όριο συμμετοχών : 80 άτομα-θα τηρηθεί προτεραιότητα.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ: Ελβετικό 7 γύρων

ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ: 1.30 ώρα για όλη την παρτίδα + 30” σε κάθε κίνηση 
(η καταγραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική)
**Προκαθορισμένος χρόνος καθυστέρησης: 1 ώρα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ:
        Τα χρηματικά έπαθλα μοιράζονται ισόποσα. 

Για τα άλλα έπαθλα υπάρχουν τα εξής κριτήρια: 
1)Bucholz, 2)Bucholz(median), 3)αριθμός νικών

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΑΓΩΝΩΝ: ΜΗΤΣΑΚΟΣ  ΑΧΙΛΛΕΑΣ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΑΡΙΣ

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΦΡΟΣΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΠΑΘΛΑ: 1ος νικητής:   χρυσό   μετάλλιο & 250 €  
      2ος νικητής:   αργυρό  μετάλλιο & 100 €
      3ος νικητής:   χάλκινο μετάλλιο &  60 €
               1ος  ΕLO < 1700: χρυσό  μετάλλιο & 50 €  
      1ος έφηβος-18: χρυσό   μετάλλιο & σκακ. βιβλίο 

1η  νεανίδα-18:χρυσό   μετάλλιο & σκακ. βιβλίο 
1η  γυναίκα:   χρυσό   μετάλλιο  

      1ος βετεράνος: χρυσό   μετάλλιο  
***Έπαθλα δικαιούνται μόνον όσοι τερματίζουν.



ΑΝΑΒΟΛΕΣ/ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ:
        Αναβολές μέχρι δύο δίδονται μόνο για σοβαρούς λόγους 

κατόπιν συνεννόησης με διαιτητή και αντίπαλο και διεξάγονται μέχρι και 
Δευτέρα πριν από τον επόμενο γύρο. Οι παίκτες μπορούν να ζητήσουν 
οποτεδήποτε εξαίρεση σε οποιονδήποτε γύρο μέχρι δύο το πολύ. 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ:
       Υποβάλλονται μέχρι και 30 λεπτά μετά το τέλος της 

τελευταίας παρτίδας του γύρου. Παράβολο ένστασης 50€. Το
παράβολο επιστρέφεται εάν η ένσταση γίνει έστω και 
μερικώς δεκτή.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ – ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
                Παραδίδονται απενεργοποιημένες στον διαιτητή πριν την 
                έναρξη των αγώνων.
                
Για οποιοδήποτε ζήτημα που δεν προβλέπεται από την προκήρυξη των αγώνων 
ισχύουν οι κανονισμοί της FIDE και της ΕΣΟ.                

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
        Στον κ. Αχιλλέα Μητσάκο (κιν.6942463100), στον 

κ.Γιάννη Φροσινό (210-6714703,6980075056 μόνο απόγευμα),
στον όμιλο (210-6451538), στα email soaskaki  @  gmail  .  com 
και chesssquareclub  @  gmail  .  com, ή πριν την έναρξη των 
αγώνων. 
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