
1ο Διεθνές Σκακιστικό Τουρνουά Πήλιο 2018 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  

 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: Πνευματική Στέγη Περιστερίου,  
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ: Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ: Γερόπαπας Περικλής 
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:  
Γερόπαπας Περικλής – Μέλος ΔΣ της ΠΣ Περιστερίου 
Στεφανίδη  Άννα Μαρία – Πρόεδρος ΣΟ Καλλιθέας 
 
ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ: ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΘΑ ΟΡΙΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΔ 
ΧΩΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ: : Ξενοδοχείο Μάρω, Άγιος Ιωάννης - Πήλιο.  
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ: Ελβετικό 9 γύρων με διεθνή αξιολόγηση. Ισχύουν οι κανονισμοί FIDE & ΕΣΟ. 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ: 
Σάββατο 16 Ιουνίου  Τελετή έναρξης  ώρα 16:30     
Σάββατο 16 Ιουνίου  1ος γύρος  ώρα 17:00 
Κυριακή 17 Ιουνίου  2ος γύρος  ώρα 10:00 
Κυριακή 17 Ιουνίου  3ος γύρος  ώρα 17:00 
Δευτέρα 18        Ιουνίου        4ος γύρος  ώρα 17:00 
Τρίτη  19 Ιουνίου  5ος γύρος  ώρα 17:00 
Τετάρτη 20        Ιουνίου  6ος γύρος  ώρα 17:00 
Πέμπτη  21        Ιουνίου  7ος γύρος             ώρα 17:00 
Παρασκευή 22        Ιουνίου  8ος γύρος             ώρα 17:00 
Σάββατο 22        Ιουνίου  9ος γύρος             ώρα 10:00 
Σάββατο 22        Ιουνίου        Τελετή λήξης             ώρα 15:30 

Επιβεβαίωση συμμετοχής με φυσική παρουσία ή τηλεφωνικά στα τηλέφωνα: 6972991799, κ. Ανέστη 
Μιχαηλίδη ή  στο 6949070319 κ. Γερόπαπα Περικλή μέχρι τις 16:00 στις 16 Ιουνίου 2017. 

ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ: 90 λεπτά +30 sec/κίνηση από τη 1η κίνηση και 30 λεπτά μετά τις 40 κινήσεις. Η 
καταγραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια της παρτίδας. 
Σκακιστής–σκακίστρια, που δεν έχει προσέλθει να αγωνιστεί μετά την πάροδο 30 λεπτών από την 
επίσημη ώρα έναρξης 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 cut- 1(βαθμοί αντιπάλων πλην χαμηλότερου). 



(β). Το κριτήριο Μπούχολτζ (βαθμοί αντιπάλων). 
(δ). Το κριτήριο Σόννεμπορν-Μπέργκερ (βαθμοί αντιπάλων ανάλογα με το αποτέλεσμα). 

ΑΝΑΒΟΛΕΣ: Αναβολές δεν επιτρέπονται. 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: Εξαιρέσεις μπορεί να γίνουν μετά από ενημέρωση του επικεφαλής διαιτητή πριν 
τη λήξη του προηγούμενου γύρου. 

ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται σε 40 €. Για τους αθλητές κάτω 
των 18 ετών και για το κάθε μέλος της ίδιας οικογένειας το παράβολο είναι 30€. GMs και ΙΜs δεν 
πληρώνουν παράβολο. Τα παράβολα συμμετοχής θα κατατεθούν στον χώρο των αγώνων 
πριν την έναρξη του 1ου γύρου. 
 
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 Διευθυντή Αγώνων. 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. 
  
Πρωταθλητής/Πρωταθλήτρια ΤΕΣΣΘ 2017: 
Ο πρώτος Έλληνας και η πρώτη Ελληνίδα της κατάταξης που είναι μέλη σκακιστικών σωματείων της 
Θεσσαλίας θα ανακηρυχθούν αντίστοιχα Πρωταθλητής και Πρωταθλήτρια Θεσσαλίας για το 2018 και 
θα εκπροσωπήσουν την περιοχή στα αντίστοιχα Πανελλήνια Ανοιχτά Πρωταθλήματα. 
 
ΕΠΑΘΛΑ ΝΙΚΗΤΩΝ: 
Τα χρηματικά έπαθλα που θα δοθούν στους νικητές του τουρνουά είναι, σε ευρώ (€): 

1ος νικητής         900€ + κύπελλο 1ος κάτω των 18 Κύπελλο 

2ος νικητής         500€ + κύπελλο 1η κάτω των 18  Κύπελλο 

3ος νικητής         350€ + κύπελλο 1ος κάτω των 14 Κύπελλο 

4ος νικητής         100€ 1η κάτω των 14  Κύπελλο 

5ος νικητής         50€ 1ος κάτω των 12 Κύπελλο 

6ος νικητής         50€ 1η κάτω των 12  Κύπελλο 



1η γυναίκα         100€ + κύπελλο 1ος κάτω των 10 Κύπελλο 

1ος Βετεράνος (S50)   Κύπελλο + 50€ 1η κάτω των 10  Κύπελλο 

Πρωταθλητής ΤΕΣΣΘ  Κύπελλο + 100€** Πρωταθλήτρια ΤΕΣΣΘ  Κύπελλο + 50€** 

 

*Θα δοθούν μετάλλια στον 2ο και στον 3ο κάθε ειδικής κατηγορίας 
* Στις ισοβαθμίες τα χρηματικά έπαθλα μοιράζονται µε το σύστημα Χορτ (Το 50% των επάθλων 
μοιράζεται ισόποσα και το άλλο 50% ανάλογα µε τα κριτήρια ισοβαθμίας).  
* Στο δικαίωμα δύο ή περισσοτέρων ειδικών επάθλων, επιλέγεται το μεγαλύτερο. 
* Ελάχιστος αριθμός συμμετοχών ανά ειδική κατηγορία: πέντε (5). 
* Παίκτης ο οποίος αποχώρησε από το Τουρνουά δεν δικαιούται έπαθλο. 
* Παίκτης ο οποίος απουσιάσει από την τελετή λήξης χάνει το έπαθλο του. 
** Ο Πρωταθλητής/η πρωταθλήτρια ΤΕΣΣΘ δικαιούνται το χρηματικό έπαθλο μόνο στην 
περίπτωση που συμμετέχουν στο Ανοιχτό Πρωτάθλημα Ελλάδος. 

ΔΙΑΜΟΝΗ: η διαμονή είναι ελεύθερη και μπορείτε να κάνετε απευθείας κράτηση στα ξενοδοχεία ή 
τα ενοικιαζόμενα δωμάτια της επιλογής σας. 
Υπάρχει ειδική τιμή για τους αθλητές και τους συνοδούς τους στο ξενοδοχείο των αγώνων 
(Ξενοδοχείο Μάρω) . Αναλυτικά: 
 

Τιμή δωματίου/ 
Διανυκτέρευση με πρωινό 

ΔΙΚΛΙΝΟ ΤΡΙΚΛΙΝΟ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ   

Ξενοδοχείο Μάρω 40 50 30   
 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ: Οι φιλοξενίες είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 
Για πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο 6949070319 (Περικλής Γερόπαπας)  ή να 
στείλετε email στο pelionchess@gmail.com 
 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο τηλέφωνο 6949070319 
(Περικλής Γερόπαπας) ή στο τηλέφωνο 6972991799 (Μιχαηλίδης Ανέστης) ή στο email 
pelionchess@gmail.com ή στην ειδική φόρμα στο επίσημο site της διοργάνωσης: pelionchess.com 
 
INTERNEΤ: Κληρώσεις, πληροφορίες ανακοινώσεις και ζωντανή μετάδοση των παρτίδων στο 
επίσημο site της διοργάνωσης: pelionchess.com 
ΓΕΝΙΚΑ: Για όποιο θέμα δεν καλύπτεται από την παρούσα προκήρυξη, αρμόδια είναι η Διεύθυνση 
Αγώνων. 
 


