6ο ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ "ΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΣ"
ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΣΣΠΕΠ 2011
ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΣΣΠΕΠ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2011
ΤΡΙΠΟΛΗ 25-27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ
1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
Σκακιστική ομάδα Φιλοτεχνικού Ομίλου Τρίπολης – Πνευματικό Κέντρο Τρίπολης – Ε.Σ.Σ.ΠΕ.Π.
2. ΧΩΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ
Ξενοδοχείο "Παλατινό"
3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ
Οι αγώνες θα γίνουν με ελβετικό σύστημα πέντε ( 5 ) γύρων, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα :
Παρασκευή 25 Μαρτίου 2011
Επιβεβαίωση συμμετοχών - Κλήρωση
17:00
Παρασκευή 25 Μαρτίου 2011
1ος Γύρος
18:00
Σάββατο
26 Μαρτίου 2011
2ος Γύρος
10:00
Σάββατο
26 Μαρτίου 2011
3ος Γύρος
17:00
Κυριακή
27 Μαρτίου 2011
4ος Γύρος
09:00
Κυριακή
27 Μαρτίου 2011
5ος Γύρος
16:00
Κυριακή
27 Μαρτίου 2011
Τελετή Λήξης
20:00
Ο χρόνος σκέψης για κάθε παίκτη, είναι 90 λεπτά για την ολοκλήρωση της παρτίδας. Επιπλέον, από την
πρώτη κίνηση και για κάθε κίνηση που ολοκληρώνει ο παίκτης, παίρνει ακόμη μισό λεπτό (30”) χρόνου
σκέψης.
Η καταγραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια της παρτίδας.
Σκακιστής - σκακίστρια, που δεν έχει προσέλθει για να αγωνιστεί μετά την πάροδο 30 λεπτών από την
έναρξη των αγώνων, μηδενίζεται. (άρθρο 6.6 FIDE Laws of Chess).
4. ΑΡΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
Σε περίπτωση ισοβαθμίας, όλες οι θέσεις καθορίζονται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:
α) Αποτέλεσμα του τουρνουά των ισόβαθμων (εάν έχουν παίξει όλοι μεταξύ τους).
β) Το κριτήριο Μπούχολτζ (βαθμοί αντιπάλων)
γ) Το κριτήριο Σόννεμπορν-Μπέργκερ (βαθμοί αντιπάλων ανάλογα με το αποτέλεσμα).
δ) Άθροισμα προοδευτικής βαθμολογίας (και τα κριτήρια άρσης της).
Ειδικά για την πρώτη θέση, αν υπάρχει ισοβαθμία χωρίς να έχουν παίξει όλοι μεταξύ τους, τότε θα γίνει
διπλός αγώνας μπαράζ μεταξύ των ισόβαθμων αν είναι δύο η μονός αν είναι περισσότεροι (τα χρώματα
του 1ου αγώνα καθορίζονται με κλήρωση), με χρόνο σκέψης 5 λεπτά και επαύξηση 3 δευτερολέπτων ανά
κίνηση για κάθε σκακιστή. Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας, εφαρμόζονται τα κριτήρια β, γ και δ.
5. ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Σύμφωνα με την ισχύουσα γενική οδηγία της ΚΕΔ, ο αρχικός κατάλογος κατάταξης των συμμετεχόντων
για τις ανάγκες της κλήρωσης, γίνεται με πρώτο κριτήριο το διεθνές ΕΛΟ - τίτλο, με δεύτερο κριτήριο το
Εθνικό ΕΛΟ - τίτλο και στην συνέχεια αλφαβητικά με λατινικούς χαρακτήρες.
6. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Η ένσταση γίνεται δεκτή με την κατάθεση παράβολου 50 ευρώ και εκδικάζεται αμέσως
7. ΕΠΑΘΛΑ - ΠΡΟΚΡΙΣΕΙΣ
Θα δοθούν κύπελα και μετάλλια στους νικητές. Ο πρώτος νικητής και η πρώτη νικήτρια (Έλληνες
αθλητές της ΕΣΣΠΕΠ) ανακηρύσσονται πρωταθλητές ΕΣΣΠΕΠ και προκρίνονται για το 21ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ και το 14ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ αντίστοιχα.
8. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ - ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
Διευθυντής Αγώνων: Γεώργιος Μπακομιχάλης. Οι διαιτητές θα ορισθούν από την ΤΕΔ
9. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δημητρακόπουλος Παναγιώτης. Τηλέφωνο: 2710238369 και 6936520713, email: t.tzivas@yahoo.gr .
10. ΓΕΝΙΚΑ
Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από αυτή την Προκήρυξη ή από τους κανονισμούς της FIDE και
της ΕΣΟ, αρμόδια είναι η διεύθυνση των αγώνων.
ΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ
ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Φ.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ – Ε.Σ.Σ.ΠΕ.Π.

