
ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ RAPID ΑΤΤΙΚΗΣ 2019 
«ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ» 

 

1) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ 

Η Ε.Σ.Σ.Ν.Α. προκηρύσσει το  Ατομικό Πρωτάθλημα Rapid Αττικής 2019 στο οποίο εντάσσεται 
και το 4ο rapid για το Grand-Prix Πηλίου 2019. Συνδιοργανωτές είναι η ΕΣΣΝΑ και η Πνευματική 
Στέγη Περιστερίου 

 

2) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ - ΧΩΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ 

Ημερομηνία: Μ. Τρίτη 23/04/2019 Επιβεβαίωση συμμετοχών 18:00 Ώρα έναρξης 18:30 

Χώρος Αγώνων: το Εντευκτήριο της Π.Σ. Περιστερίου, Δημοσθένους 12 Περιστέρι 

Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί με ελβετικό σύστημα πέντε (5) ή επτά (7) γύρων ανάλογα με τις 
συμμετοχές. Οι παρτίδες θα αξιολογηθούν για Έλο rapid της FIDE. 

 

3) ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές έως την Μ. Τρίτη 23/4 και ώρα 17:45 τηλεφωνικά στο 
6949070319 και στο email anemih@gmail.com 
 Πληροφορίες: Γερόπαπας Περικλής Τηλ 6949070319 
 

4) ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ 

Ο χρόνος σκέψης ορίζεται σε 10 λεπτά και προσαύξηση 5'' για κάθε κίνηση. 

 

5) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Στους αγώνες δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι σκακιστές και σκακίστριες καταβάλλοντας 
10,00€ παράβολο συμμετοχής. 

 

6) ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

Οι σκακιστές κατατάσσονται αρχικά με την εξής σειρά κριτηρίων: 

-Βαθμός διεθνούς αξιολόγησης FIDE ELO rapid και μετά FIDE ELO standard (πίνακες 
τρέχοντος μηνός) (προηγείται  ο μεγαλύτερος). 

-Βαθμός αξιολόγησης (ΕΛΟ) από τον εθνικό πίνακα αξιολόγησης (Α’ Εξαμήνου 2019) 
(προηγείται ο μεγαλύτερος), 

-Αλφαβητική σειρά με λατινικούς χαρακτήρες 

 

7) ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

Η τελική κατάταξη καθορίζεται με τα κάτωθι κριτήρια: 

1) Αποτέλεσμα του τουρνουά των ισοβάθμων (εάν έχουν παίξει όλοι μεταξύ τους). 

2) Μπούχολτς cut 1 3) Μπούχολτς Median 4) Σοννεμπορν-Μπέργκερ 5. Αριθμός νικών 
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8) ΕΠΑΘΛΑ 

1ος Γενικής 
Κύπελλο + 80€ + 20% έκπτωση για το Δ.Τ Πήλιο 2019* + δωρεάν το 
παράβολο συμμετοχής στο Δ.Τ  Πλωμάρι 2019** 

2ος Γενικής 
Κύπελλο + 60€ + 20% έκπτωση για το Δ.Τ Πήλιο 2019* + δωρεάν το 
παράβολο συμμετοχής στο Δ.Τ  Πλωμάρι 2019** 

3ος Γενικής 
Κύπελλο + 40€ + 20% έκπτωση για το Δ.Τ Πήλιο 2019* + δωρεάν το 
παράβολο συμμετοχής στο Δ.Τ  Πλωμάρι 2019** 

1ος κάτω των 18  
Κύπελλο + σκακιστικό δώρο + 20% έκπτωση για το Δ.Τ Πήλιο 2019* 
+ δωρεάν το παράβολο συμμετοχής στο Δ.Τ  Πλωμάρι 2019** 

 

Σε περίπτωση που ο 1ος Γενικής δεν ανήκει σε σωματείο της Αττικής, θα βραβευτεί ξεχωριστά ο 1ος από σωματείο 
της Αττικής και θα ανακηρυχθεί πρωταθλητής blitz Αττικής. 

* Η έκπτωση ισχύει για το ξενοδοχείο των αγώνων (Ζέφυρος) για διανυκτερεύσεις σε δίκλινο δωμάτιο χωρίς 
πρωινό το διάστημα 15-21/6. Πληροφορίες για το τουρνουά στο pelionchess.com 

** Το δωρεάν παράβολο ισχύει για όποιον διαμείνει σε ξενοδοχείο συνεργαζόμενο με τη διοργάνωση και για 
δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 31/5. Πληροφορίες για το τουρνουά στο plomarichess.com 

 

9) ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Ενάντια σε απόφαση του  Διαιτητή, ασκείται ένσταση σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του 
κανονισμού αγώνων της Ε.Σ.Ο. και κατατίθεται στον Διευθυντή Αγώνων μαζί με παράβολο 
50,00 €. H επιτροπή Ενστάσεων θα είναι τριμελής και θα οριστεί από τον Διευθυντή Αγώνων 
πριν την έναρξη του 1ου γύρου. Σε περίπτωση μερικής ή ολικής αποδοχής της ένστασης το 
παράβολο επιστρέφεται αλλιώς εκπίπτει υπέρ ΕΣΣΝΑ. 

 

10) ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ – ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 

Διευθυντής Αγώνων ορίζεται ο IA Μιχαηλίδης Αναστάσιος.  

Επικεφαλής Διαιτητής ορίζεται ο FA Γερόπαπας Περικλής 

 

11)  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ-ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ: Στις διοργανώσεις της Πνευματικής Στέγης 
Περιστερίου, επιτρέπεται η φωτογράφιση-βιντεοσκόπηση των αθλητών, από 
εξουσιοδοτημένο φωτογράφο της ΠΣ Περιστερίου. Το φωτογραφικό ή οπτικοακουστικό 
υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί νόμιμα μόνο από την ΠΣ Περιστερίου για την προβολή 
της διοργάνωσης και του αθλήματος γενικότερα. Διευκρινίζουμε ότι επιτρέπεται στους 
θεατές η φωτογράφιση των αθλητών και αθλητριών τα πρώτα 5 λεπτά των αγώνων.  

12)  ANTICHEATING: Θα εφαρμοστούν οι κανονισμοί anticheating της FIDE. Σύμφωνα με τις 
οδηγίες της FIDE, η Πνευματική Στέγη Περιστερίου χρησιμοποιεί εξοπλισμό που 
αναφέρεται στο ANNEX D: Εξοπλισμός των οδηγιών anticheating της FIDE. 

 

13)  ΓΕΝΙΚΑ: Για όποιο θέμα δεν καλύπτεται από την παρούσα προκήρυξη, αρμόδια είναι η 
Διεύθυνση Αγώνων. 

 

https://www.fide.com/FIDE/handbook/Anti%20Cheating%20Guidelines.pdf

