
2o Φιλανθρωπικό Blitz ΠΣ Περιστερίου - Παρασκευή 30/9/2016 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ: Πνευματική Στέγη Περιστερίου – Δήμος Περιστερίου 
ΧΩΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ: στην 1η παιδική χαρά Περιστερίου (Λεωφ. Παναγή Τσαλδάρη 18, Περιστέρι) 300μ από 
το μετρό Αγίου Αντωνίου 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ: Ελβετικό 7 ή 9 γύρων Παρασκευή 30/9/2016 με ώρα έναρξης 18:30. Θα έχει διεθνή 
αξιολόγηση blitz. 
Ισχύουν οι κανονισμοί FIDE & ΕΣΟ  
Επιβεβαίωση συμμετοχής με φυσική παρουσία ή τηλεφωνικά στα τηλέφωνα: 2105754265 (απογευματινές 
ώρες), κ. Ανέστη Μιχαηλίδη τηλ. 6972991799, μέχρι τις 18:00 στις 30 Σεπτεμβρίου 2016. 

ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ: 5 λεπτά για όλη την παρτίδα με προστιθέμενο χρόνο 3 δευτερόλεπτα ανά κίνηση. 

ΑΡΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ: Για την άρση ισοβαθμιών θα χρησιμοποιηθούν κατά σειρά τα ακόλουθα κριτήρια: 
Η τελική κατάταξη διαμορφώνεται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια άρσης ισοβαθμίας: 

(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: Αντί παραβόλου για τη συμμετοχή σας παρακαλούμε να προσφέρετε στο 
χώρο της διοργάνωσης είδη για το κοινωνικό παντοπωλείο του δήμου όπως: ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια, 
κονσέρβες, λάδι και χαρτικά (χαρτιά υγείας, πάνες κτλ). 
 
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Υποβάλλονται αμέσως μετά τη λήξη του γύρου. Υπεύθυνη για την εκδίκαση της ένστασης 
είναι η Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία θα είναι τριμελής. Από την Επιτροπή θα εξαιρούνται όσα μέλη της 
έχουν σχέση με τους αθλητές που εμπλέκονται στην ένσταση. Η σύνθεση της Επιτροπής θα καθορισθεί 
πριν την έναρξη του τουρνουά με μέριμνα του Επικεφαλής Διαιτητή. Το παράβολο ένστασης ορίζεται στα 
50€ και μπορεί να κατατεθεί στο Διευθυντή Αγώνων ή στον Επικεφαλής Διαιτητή. Αν η ένσταση γίνει δεκτή 
το παράβολο επιστρέφεται, αλλιώς εκπίπτει υπέρ της διοργάνωσης. 
 

ΕΠΑΘΛΑ: 1ος Νικητής Κύπελλο και μετάλλιο, 2ος Νικητής Μετάλλιο, 3ος Νικητής μετάλλιο, 1ος Κάτω των 16 
μετάλλιο, 1η Κάτω των 16 μετάλλιο. 

Παίκτης ο οποίος αποχώρησε από το Τουρνουά δεν δικαιούται έπαθλο. 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Τηλεφωνικά στους: κ. Ανέστη Μιχαηλίδη 6972991799 ή στα e-mail 
anemih@gmail.com και psperisteriou@gmail.com 
ΓΕΝΙΚΑ: Για όποιο θέμα δεν καλύπτεται από την παρούσα προκήρυξη, αρμόδια είναι η Διεύθυνση 
Αγώνων. 


