ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 22ου OPEN ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ – ΣΜΑΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
Ο Σ.Ο. Παγκρατίου και ο Σ.Μ.Α.Ο. Καισαριανής προκηρύσσουν Open Τουρνουά για παίκτες κάθε δυναμικότητας, που θα
διεξαχθεί από τις 20 Σεπτεμβρίου έως τις 01 Νοεμβρίου 2019, με ελβετικό σύστημα 7 γύρων.
Θα πάρουν μέρος μέχρι 45 σκακιστές και σκακίστριες με βάση τη χωρίς επιφύλαξη δήλωση συμμετοχής κατά σειρά
χρονικής προτεραιότητας.
Οι αγώνες θα διεξάγονται στο εντευκτήριο του Σ.Ο.Π. και του Σ.Μ.Α.Ο.Κ., στην οδό Ζηνοδότου 22, στο Παγκράτι.
Τρόποι μετάβασης στον αγωνιστικό χώρο: Τρόλεϊ Νο 2 / Στάση: Πλατεία Παγκρατίου ή Νο 11 / Στάση: Άλσος Παγκρατίου
είτε Λεωφορεία 732 / Στάση: Ποσειδώνας ή 203, 204, 054 / Στάση: Άλσος είτε Μετρό / Στάση: Ευαγγελισμός (περπάτημα
15 λεπτά).
2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΑΝΑΒΟΛΕΣ
Οι αγώνες θα γίνουν με ρυθμό ενός γύρου ανά εβδομάδα, με αγωνιστική ημέρα την Παρασκευή σύμφωνα με το
παρακάτω πρόγραμμα. Αναβολές επιτρέπονται για σοβαρό λόγο, μετά από συμφωνία με τον αντίπαλο και ενημέρωση του
διαιτητή. Οι αναβολές παίζονται μόνο Τρίτη. Εάν ο αριθμός των ζητούμενων αναβολών υπερβαίνει τις δυνατότητες από
πλευράς χώρου, θα τηρείται χρονική προτεραιότητα μέχρι τη συμπλήρωση του εφικτού ορίου. Οι παίκτες δικαιούνται να
ζητήσουν οποτεδήποτε εξαίρεση από οποιονδήποτε γύρο. Οι παίκτες που θα ζητήσουν εξαίρεση (μέχρι δύο) πριν από
την έναρξη του τουρνουά για οποιονδήποτε γύρο (εκτός από τον τελευταίο) θα παίρνουν μισό βαθμό για κάθε γύρο.
Στον τελευταίο γύρο δεν δίνονται αναβολές για οποιοδήποτε λόγο. Οι κληρώσεις θα εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας:
www.athenschess.gr και στην ιστοσελίδα chess results.
Παρασκευή
20 Σεπτεμβρίου 2019
Κλήρωση 6:15 μ.μ.
Παρασκευή
20 Σεπτεμβρίου 2019
1ος Γύρος 6:30 μ.μ.
Παρασκευή
27 Σεπτεμβρίου 2019
2ος Γύρος 6:30 μ.μ.
Παρασκευή
04 Οκτωβρίου 2019
3ος Γύρος 6:30 μ.μ.
Παρασκευή
11 Οκτωβρίου 2019
4ος Γύρος 6:30 μ.μ.
Παρασκευή
18 Οκτωβρίου 2019
5ος Γύρος 6:30 μ.μ.
Παρασκευή
25 Οκτωβρίου 2019
6ος Γύρος 6:30 μ.μ.
Παρασκευή
01 Νοεμβρίου 2019
7ος Γύρος 6:30 μ.μ.
Παρασκευή
01 Νοεμβρίου 2019
Τελετή Λήξης - Απονομές 10:30 μ.μ.
3. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ – ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Διευθυντής Αγώνων ορίζεται η κ. Επιστήμη Επιτηδείου και διαιτήτρια η κ. Πετσετίδη Μαρία. Υπεύθυνος οργανωτικών
θεμάτων ο κ. Αθανάσιος Γερούκαλης.
4. ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Οι αγώνες θα διεξαχθούν με χρόνο σκέψης, για κάθε παίκτη, 90 λεπτά για 40 κινήσεις + 15 λεπτά για την ολοκλήρωση
της παρτίδας + 30 δευτερόλεπτα για κάθε κίνηση από την αρχή της παρτίδας.
Οι παρτίδες διέπονται από τους κανονισμούς της FIDE και της ΕΣΟ. Εάν ο παίκτης δεν έχει προσέλθει μία ώρα μετά την
προγραμματισμένη έναρξη του γύρου, μηδενίζεται και, εάν χωρίς σοβαρό λόγο, δεν έχει ειδοποιήσει εγκαίρως για
τη μη προσέλευσή του, θεωρείται αποχωρήσας από το τουρνουά. Για κάθε θέμα που τυχόν ανακύπτει και δεν
προβλέπεται από τους κανονισμούς, αρμόδιος να αποφασίσει είναι o διευθυντής ή ο διαιτητής των αγώνων.
5. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν μέσω e-mail στο admin-sop-smaok@googlegroups.com ή τηλεφωνικά
στους Τάνια Καραλή (τηλ. 6975300614) ή Αθανάσιο Γερούκαλη (τηλ. 6977236944) ή μισή ώρα πριν την έναρξη των
αγώνων. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί πέντε λεπτά πριν την έναρξη των αγώνων. Όλες οι δηλώσεις συμμετοχής
πρέπει να αναφέρουν ονοματεπώνυμο, διεθνές & ελληνικό elo, τηλέφωνο και e-mail.
6. ΑΡΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
Η τελική κατάταξη διαμορφώνεται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια άρσης ισοβαθμίας: α) αποτέλεσμα μεταξύ
ισόβαθμων παικτών, β) άθροισμα προοδευτικής βαθμολογίας, γ) Μπούχολτς.
7. ΠΑΡΑΒΟΛΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ
Οι παίκτες υποχρεούνται σε καταβολή παραβόλου ύψους 25 €, ενώ οι νέοι κάτω των 18 ετών καταβάλλουν
παράβολο 20€. Τα ταμειακώς ενήμερα μέλη των ΣΟΠ - ΣΜΑΟΚ καταβάλλουν παράβολο 15 € ενώ, αν είναι κάτω των 18
ετών, καταβάλλουν παράβολο 10 €. Παίκτες με εθνικό ή διεθνές elo 2100 και άνω συμμετέχουν δωρεάν.
Εξαιρείται του παραβόλου τρίτο μέλος της ίδιας οικογένειας. Τα παράβολα διατίθενται για τα έπαθλα και τα γενικά
έξοδα της διοργάνωσης. Τα συνολικά χρηματικά έπαθλα ανέρχονται στο ποσό των 300 €, δεν μοιράζονται σε περίπτωση
ισοβαθμίας και κατανέμονται ως εξής (μετά την άρση των ισοβαθμιών): 1η θέση 150 €, 2η θέση 100 € και 3η θέση 50 €.
Θα δοθούν επιπλέον: κύπελλο στο νικητή του τουρνουά, μετάλλια στους 3 πρώτους, καθώς και μετάλλια στην πρώτη
γυναίκα και στον πρώτο παίκτη κάτω των 18 ετών.
Δεν δικαιούται χρηματικά έπαθλα σκακιστής που δεν θα τερματίσει το τουρνουά.

