ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ RAPID
Α.Μ.Ο. «Ο ΓΑΛΑΞΙΑΣ»
M.ΤΕΤΑΡΤΗ 04.04.2018 ΕΝΑΡΞΗ -16.00 - Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΧΩΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ: Ο Α.Μ.Ο. «Ο ΓΑΛΑΞΙΑΣ», σε
συνεργασία µε την Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ., διοργανώνει ανοικτό τουρνουά RAPID µε διεθνή
αξιολόγηση. Οι αγώνες θα γίνουν στις εγκαταστάσεις του Α.Μ.Ο. «Ο ΓΑΛΑΞΙΑΣ»
(Βασ. Όλγας 285 -Θεσσαλονίκη) και θα διατεθούν περισσότεροι χώροι.
2. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΟ:
Η συµµετοχή είναι ανοικτή για κάθε ενδιαφερόµενο, ανεξαρτήτως φύλου ή
δυναµικότητας και ηλικίας κατά προταιρεότητα µέχρι 90 συµµετοχές. Οι δηλώσεις
συµµετοχής θα γίνονται µε αποστολή email στο saeakeam@hotmail.com (µε το
ονοµατεπώνυµο, την ηλικία, το FIDE ID και το διεθνές ΕΛΟ RAPID, εφόσον
υπάρχουν, καθώς και ένα τηλέφωνό επικοινωνίας) ή στο χώρο των αγώνων εφόσον
υπάρχουν ανοιχτές θέσεις από τις 15:00 µέχρι τις 15:30 της M.Τετάρτης 04/04/2018
(χρόνο στον οποίο θα γίνονται και οι επιβεβαιώσεις συµµετοχής). Όσοι δηλωθούν ή
επιβεβαιώσουν εκπρόθεσµα θα µπουν στην κλήρωση του 2ου γύρου. Το παράβολο
συµµετοχής ορίζεται στα 5 ευρώ. Δεν πληρώνουν παράβολο το τρίτο ή παραπάνω
µέλος της ίδιας οικογένειας.
3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ: Ελβετικό FIDE 6 γύρων. Ο χρόνος σκέψης κάθε παίκτη για
όλη τη παρτίδα θα είναι 10’ µε επιπρόσθετο χρόνο 3’’ για κάθε κίνηση (10’ + 3’’).
4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ: Οι αγώνες θα γίνουν την Τετάρτη
04/04/2018 (Μεγάλη Τετάρτη) µε έναρξη στις 16:00. Ισχύουν οι κανονισµοί της
FIDE και ειδικότερα οι κανονισµοί για το ΓΡΗΓΟΡΟ ΣΚΑΚΙ (RAPID – PLAY).
5. ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ – ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ:
Επικεφαλής Διαιτητής ορίζεται ο κύριος Τσορµπατζόγλου Βύρων.
Υπευθυνοι κληρωσεων: Ισκος Αλεξανδρος – Μαυροµούστακος Σάββας

6. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ: Για την άρση των ισοβαθµιών ισχύουν τα εξής
κριτήρια: α) Το µεταξύ των ισόβαθµων τουρνουά (εφόσον έχουν αγωνισθεί όλοι
µεταξύ τους). β) Buchholtz cut 1, µετά την αφαίρεση της χαµηλότερης βαθµολογίας
των αντιπάλων, γ) Buchholtz, δ) Sonneborn – Berger. ε) Αριθµός νικών.
7. ΚΥΠΕΛΛΑ - ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Με κύπελλα θα βραβευθούν οι 1ος, 2ος, και 3ος της
Γενικής κατάταξης καθώς και η 1η της Γενικής κατάταξης.
Μετάλλια θα δοθούν στον 1ο , 2ο , και 3ο και την 1η της κατάταξης των ειδικών
(ηλικιακών) κατηγοριών κάτω των 8, 10, 12, 14 και 16 ετών (µε τον όρο να
συµµετέχουν τουλάχιστον έξι που να ανήκουν στην ηλικιακή κατηγορία).
8. ΓΕΝΙΚΑ: Ό,τι δεν περιλαµβάνεται στην παραπάνω προκήρυξη συµπληρώνεται λύεται από την διεύθυνση των αγώνων.
9. ΕΙΔΙΚΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΓΚΡΑΝ-ΠΡΙ : Ο Α.Μ.Ο. ΓΑΛΑΞΙΑΣ θα βραβεύσει µε
σκακιστικά βιβλία τους 3 πρώτους και την 1η γυναίκα γενικής κατάξης και τους 3
πρώτους και το 1ο κορίτσι κάτω των 16 ετών, µε τα δύο καλύτερα αποτελέσµατα
(αθροιστικά) στα τουρνουά, Σεπτεµβρίου, Δεκεµβρίου 2017 και Απριλίου 2018. Οι
νικήτες θα ανακοινωθούν µετά το τουρνουά και η βράβευση θα γίνει σε ηµεροµηνία και
εκδήλωση που θα γνωστοποιηθεί.
10. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ : Θα πραγµατοποιηθεί ειδική ενηµέρωση και µε
φυλλάδιο για σηµαντικούς σκακιστικούς αγώνες που θα πραγµατοποιηθούν το 2ο
εξάµηνο του 2018. Συγκεκριµένα Παννελλήνια, Πανευρωπαικά και Παγκόσµια
Πρωταθλήµατα καθώς και διεθνή τουρνουά.

