ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3ο RAPID - Blitz για το Grand-Prix – Κυριακή 24 Μαρτίου
Η Πνευματική Στέγη Περιστερίου διοργανώνει το δεύτερο rapid για το Grand-Prix rapid με έπαθλο
φιλοξενίες στο 2ο Διεθνές Τουρνουά ‘Πήλιο 2019’!
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: Πνευματική Στέγη Περιστερίου
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ: Γερόπαπας Περικλής
ΧΩΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ: : Δημοσθένους 12, Περιστέρι
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ: Ελβετικό 5 γύρων με διεθνή αξιολόγηση rapid. Με τη λήξη του rapid θα γίνει

ελβετικό 7 γύρων blitz με αξιολόγηση blitz. Ισχύουν οι κανονισμοί FIDE & ΕΣΟ. Σε περίπτωση λίγων
συμμετοχών, μπορεί να μειωθούν οι γύροι ή να γίνει το πρωτάθλημα με κυκλικό σύστημα (roundrobin).
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ:
Κυριακή 24 Μαρτίου 18:00 – 18:30 Επιβεβαίωση συμμετοχής για rapid. 20:30-20:45 Επιβεβαίωση
συμμετοχής για blitz.
Έναρξη αγώνων 18:30 για το rapid και 20:45 για το blitz
ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ: 10 λεπτά +2 sec/κίνηση από τη 1η κίνηση για το rapid και 3 λεπτά + 2 sec/κίνηση
από την 1η κίνηση . Η καταγραφή των κινήσεων δεν είναι υποχρεωτική. Ισχύουν οι κανόνες rapid της
FIDE.
ΑΡΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ: Για την άρση ισοβαθμιών σε ελβετικό τουρνουά 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).
(γ). Το κριτήριο Μπούχολτζ (βαθμοί αντιπάλων).
(δ). Το κριτήριο Σόννεμπορν-Μπέργκερ (βαθμοί αντιπάλων ανάλογα με το αποτέλεσμα).
Για την άρση ισοβαθμιών σε κυκλικό σύστημα (round-robin) τουρνουά θα χρησιμοποιηθούν κατά
σειρά τα ακόλουθα κριτήρια:
(α). Αποτέλεσμα του τουρνουά των ισόβαθμων (εάν έχουν παίξει όλοι μεταξύ τους).
(β). Αριθμός νικών (προηγείται ο σκακιστής με τις περισσότερες νίκες)
(γ). Το κριτήριο Σόννεμπορν-Μπέργκερ (βαθμοί αντιπάλων ανάλογα με το αποτέλεσμα)
(δ). Το σύστημα Κόγια (αριθμός βαθμών εναντίων αντιπάλων με ποσοστό >50%)
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 10 € για κάθε τουρνουά ή 15 και
για τα δύο (με κατανομή για τα έπαθλα 8€ στο rapid και 7€ στο blitz). Για τα δύο μέλη της ίδιας
οικογένειας το παράβολο ορίζεται σε 15€ για το κάθε τουρνουά. Τα παράβολα συμμετοχής θα
κατατεθούν στον χώρο των αγώνων πριν την έναρξη του 1ου γύρου.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Υποβάλλονται έως και 5 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 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 ΝΙΚΗΤΩΝ:

Για ελβετικό σύστημα:
1ος Νικητής μετάλλιο + 25% των παραβόλων του επιμέρους τουρνουά.
2ος Νικητής μετάλλιο + 15% των παραβόλων του επιμέρους τουρνουά.
3ος Νικητής μετάλλιο + 10% των παραβόλων του επιμέρους τουρνουά.
1ος κάτω των 18 μετάλλιο.
Για κυκλικό σύστημα (round-robin)
1ος Νικητής μετάλλιο + 50% των παραβόλων του επιμέρους τουρνουά.
2ος Νικητής μετάλλιο
3ος Νικητής μετάλλιο
1ος κάτω των 18 μετάλλιο.
Τα χρηματικά έπαθλα δίνονται σύμφωνα με τα κριτήρια ισοβαθμίας.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ GRAND-PRIX
1ος γενικής: 12 πόντοι

8ος γενικής: 3 πόντοι

2ος γενικής: 10 πόντοι

9ος γενικής: 2 πόντοι

3ος γενικής: 8 πόντοι

10ος γενικής: 1 πόντοι

4ος γενικής: 7 πόντοι
5ος γενικής: 6 πόντοι

1ος U18: 5 πόντοι

6ος γενικής: 5 πόντοι

2ος U18: 3 πόντοι

7ος γενικής: 4 πόντοι

3ος U18: 1 πόντος

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 6949070319 Περικλής Γερόπαπας
INTERNEΤ: Κληρώσεις, πληροφορίες και ανακοινώσεις στο peristerichess.gr
ΓΕΝΙΚΑ: Για όποιο θέμα δεν καλύπτεται από την παρούσα προκήρυξη, αρμόδια είναι η Διεύθυνση
Αγώνων.

