
Ατομικό Πρωτάθλημα Αττικής Γ’ Κατηγορίας – 1ο Περιστερίου 
 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: Πνευματική Στέγη Περιστερίου 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ: Διευθυντής Αγώνων ορίζεται η ΙΑ Ευσταθία Σαλταμάρα 
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Επικεφαλής Διαιτητής ορίζεται o IA Μιχαηλίδης Αναστάσιος 
ΧΩΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ: Αίθουσα «Αντώνης Μπέλλος», Δημοσθένους 12 Περιστέρι, κοντά στο μετρό «Αγ. Αντώνιος». 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ: Ελβετικό 5 γύρων με διεθνή αξιολόγηση. Ισχύουν οι κανονισμοί FIDE & ΕΣΟ. 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 
 

Τρίτη  22  Νοεμβρίου  1ος γύρος   ώρα 18:30 

Τρίτη  29  Νοεμβρίου       2ος γύρος   ώρα 18:30 

Τρίτη  6  Δεκεμβρίου  3ος γύρος   ώρα 18:30 

Τρίτη  13  Δεκεμβρίου  4ος γύρος   ώρα 18:30 

Τρίτη       20  Δεκεμβρίου  5ος γύρος  ώρα 18:30 

 

Συμπληρωματικος γύρος για όσους δεν μπορούν στον 1ο γύρο, την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου ώρα 18:30.  

Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής του προγράμματος 

Επιβεβαίωση συμμετοχής την Τρίτη 22 Νοεμβρίου και ώρα 17:30 -18:00 

ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ: 30 λεπτά +30 sec/κίνηση από τη 1η κίνηση. Η καταγραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική σε όλη 
τη διάρκεια της παρτίδας. 
Σκακιστής–σκακίστρια, που δεν έχει προσέλθει να αγωνιστεί μετά την πάροδο 60 λεπτών από την έναρξη των αγώνων, 
θα μηδενίζεται. 

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). Κλήρωση 

ΑΝΑΒΟΛΕΣ: Αναβολές επιτρέπονται έως και τρεις ημέρες πριν τον επόμενο γύρο. Οι κληρώσεις θα εμφανίζονται στην 
ιστοσελίδα μας: peristerichess.gr και στο chess-results.com. 



ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται σε 10 €. Τα παράβολα συμμετοχής θα κατατεθούν στον 
χώρο των αγώνων πριν την έναρξη του 1ου γύρου. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι έχουν διεθνές έλο μικρότερο του 1600. 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Υποβάλλονται έως και 30 λεπτά 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 100€ 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:  
 
Το 50% των παραβόλων θα διατεθεί από την ΕΣΣΝΑ για τα έπαθλα ατομικά και ομαδικά του Ατομικού Πρωταθλήματος 
Αττικής 2017. Στους 3 νικητές του τουρνουά θα μοιραστεί το 25% των παραβόλων ως εξής:  
1ος Νικητής: 40% από το ποσό του διατίθεται για τα έπαθλα.  
2ος Νικητής: 33% από το ποσό του διατίθεται για τα έπαθλα.  
3ος Νικητής: 26% από το ποσό του διατίθεται για τα έπαθλα.  
Οι σκακιστές που θα συγκεντρώσουν τέσσερις (3) και παραπάνω βαθμούς θα έχουν την δυνατότητα να συμμετάσχουν 
στο Πρωτάθλημα Αττικής Β Κατηγορίας..  
 
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 μέχρι τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου  
ΓΕΝΙΚΑ: Για όποιο θέμα δεν καλύπτεται από την παρούσα προκήρυξη, αρμόδια είναι η Διεύθυνση Αγώνων. 


