
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ: Πνευματική Στέγη Περιστερίου 
ΧΩΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ: Ανακαινισμένο εντευκτήριο ΠΣ Περιστερίου, ∆ημοσθένους 12 
Περιστέρι, πλησίον μετρό Αγ. Αντωνίου. 
 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ: Ελβετικό 5 ή 6 γύρων σε 4 ομίλους  

Α’ όμιλος: παίκτες με έλο μεγαλύτερο του 1100, παίκτες Γυμνασίου- Λυκείου. 

B’ όμιλος: παίκτες Νηπίου, Α και Β ∆ημοτικού 

Γ’ όμιλος: παίκτες Γ και ∆ ∆ημοτικού. 

Δ’ όμιλος: παίκτες Ε και ΣΤ ∆ημοτικού 

Ισχύουν οι κανονισμοί FIDE & ΕΣΟ. 

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα συγχώνευσης των τεσσάρων ομίλων, 
ανάλογα με τον αριθμό συμμετεχόντων. 

Μέγιστος αριθμός συμμετοχών ορίζονται οι 150. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ  

Οι αγώνες θα διεξαχθούν την Κυριακή 15 Ιουνίου 2014 στις 17:30. Επιβεβαίωση 
συμμετοχής είτε με φυσική παρουσία μέχρι τις 15/6/2014 στις 17:00 ή 
τηλεφωνικά: κ. Ανέστη Μιχαηλίδη τηλ. 6972991799 ή 2105754265 
(απογευματινές ώρες). 

ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ: 15 λεπτά για κάθε παίκτη. 

ΑΡΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ: Για την άρση ισοβαθμιών θα χρησιμοποιηθούν κατά σειρά 
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). 

ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται σε 5€. Για δύο 
αδέλφια το παράβολο είναι 8€ ενώ για 3 αδέλφια και πάνω το παράβολο ορίζεται 
στα 10€ 

ΕΠΑΘΛΑ: Θα δοθούν μετάλλια στους τρεις πρώτους της κάθε τάξης των 
ομίλων Β, Γ και Δ καθώς και στους τρείς πρώτους της γενικής κατάταξης του Α 
ομίλου. 



 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Τηλεφωνικά στους: κ. Ανέστη Μιχαηλίδης 
6972991799, 2105754365 (απογευματινές ώρες), 2105737830 (πρωινές ώρες) 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ: 

Θα διεξαχθεί επίδειξη σιμουλτανέ το Σάββατο 14 Ιουνίου στις 18:00. Επίσης θα 
υπάρξει μετάδοση του αγώνα της Εθνικής Ελλάδος το Σάββατο 14 Ιουνίου στις 
19:00.  

Την Κυριακή 15 Ιουνίου στις 11:00 μπορείτε να παρακολουθήσετε είτε στο 
σύλλογο είτε μέσω της ιστοσελίδας μας  (peristerichess.gr) τον αγώνα Κύδωνας 
Χανίων – ΠΣ Περιστερίου για τους 16 του κυπέλλου Ελλάδος. 

Την Κυριακή με την λήξη των αγώνων θα υπάρξουν απονομές, βραβεύσεις 
μαθητών τη Ακαδημίας μας, καθώς και κληρώσεις με δώρα για τους 
συμμετέχοντες. 

ΓΕΝΙΚΑ: Για όποιο θέμα δεν καλύπτεται από την παρούσα προκήρυξη, αρμόδια 
είναι η ∆ιεύθυνση Αγώνων. 

 


