ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1ου ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΦΙΛΙΑΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: Πνευματική Στέγη Περιστερίου
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ: Σύλλογος Ιωαννιτών Σκακιστών, Σκακιστική Ακαδημία Ναυπλίου, ΣΟ Άστρους, ΣΣ
Ζακύνθου, Λέων Κάντια, ΛΠ Βενιαμίν ο Λέσβιος
ΧΩΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ: Η διαδικτυακή πλατφόρμα chess.com
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ: Σύστημα Νοκ-άουτ 8 ομάδων. Οι ομάδες μπορούν να συμμετέχουν και με Α και Β
ομάδα. Θα γίνουν αγώνες κατάταξης για όλες τις θέσεις. Η κλήρωση κάθε φάσης θα γίνει Online
Το Κύπελλο θα γίνει το διήμερο 23-24 Μαΐου. Το Σάββατο 23 Μαΐου η Προημιτελική φάση και την Κυριακή 24
Μαΐου η Ημιτελική και η Τελική φάση. Ώρα έναρξης 18:00. Τεχνική συνάντηση-κλήρωση στις 17:30 στο Link:
https://www.gotomeet.me/anemih.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Η σύνθεση κάθε ομάδας είναι τετραμελής με δύο παίκτες ελεύθερης κατηγορίας
και δύο παίκτες ηλικίας κάτω των 18 ετών (γεννημένοι από 1/1/2002) Η κατάταξη των παικτών ανά σκακιέρα
θα γίνει με έλο fide rapid και αν δεν υπάρχει με το fide έλο. Αν δεν υπάρχει ούτε fide έλο, θα γίνει με το έλο
chess.com
ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ: 30 λεπτά + 30 sec/κίνηση από τη 1η κίνηση. Η καταγραφή των κινήσεων δεν είναι
υποχρεωτική.
ΑΡΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ: Για την άρση ισοβαθμιών θα χρησιμοποιηθούν κατά σειρά τα ακόλουθα κριτήρια
Οι πόντοι που έχουν κάνει οι ομάδες σε όλα τα ματς
Οι πόντοι που έχει κάνει η πρώτη σκακιέρα και αν είναι ίδιοι οι πόντοι της δεύτερης κοκ.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα χρησιμοποιηθεί το κριτήριο Βερολίνου.
ΑΝΑΒΟΛΕΣ: Αναβολές δεν επιτρέπονται.
ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δεν υπάρχει παράβολο συμμετοχής
ΕΠΑΘΛΑ:

1η ομάδα Κύπελλο + 4 μετάλλια για τους
αθλητές.
2η ομάδα: 4 μετάλλια
3η ομάδα: 4 μετάλλια

Όλοι οι παίκτες που θα συμμετέχουν κερδίζουν έκπτωση 20% σε σκακιστικά προϊόντα της Novelty Mind
Games. Οι παίκτες των 4 πρώτων ομάδων κερδίζουν έκπτωση 30%
ANTICHEATING: Θα εφαρμοστούν οι κανονισμοί anticheating του Chess.com. Ευελπιστούμε στο ευ
αγωνίζεστε όλων των αθλητών. Ο Διοργανωτής είναι σε συννενόηση με το chess.com και θα υπάρξει
αυστηρότερος έλεγχος των παρτίδων.
ΓΕΝΙΚΑ: Για όποιο θέμα δεν καλύπτεται από την παρούσα προκήρυξη αρμόδια είναι η Διεύθυνση Αγώνων.

