
2o Grand – Prix Rapid ΠΣ Περιστερίου U16 

Η Πνευματική Στέγη Περιστερίου διοργανώνει το δεύτερο Grand-Prix rapid με πολλά έπαθλα 

για όλους! 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: Πνευματική Στέγη Περιστερίου 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ: Μιχαηλίδης Αναστάσιος 

ΧΩΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ: : Δημοσθένους 12, Περιστέρι  

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ: Το Grand-Prix περιλαμβάνει 5 τουρνουά rapid (21ο – 25ο rapid U16 

Στέγης) από το Οκτώβρη του 2020 έως τον Δεκέμβρη του 2020. Τα τουρνουά θα είναι 7 γύρων. 

Σε περίπτωση που οι συμμετοχές σε ένα επιμέρους τουρνουά δεν επιτρέπουν τη διεξαγωγή 

7 γύρων, ο Διευθυντής Αγώνων, μπορεί να προσαρμόσει τους γύρους. Επίσης ο Διευθυντής 

αγώνων μπορεί να αποφασίσει αλλαγή του χώρου ή της ημέρας διεξαγωγής. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ: 

Οι ημερομηνίες των 5 rapid είναι Κυριακή: 18 Οκτωβρίου, 1 Νοεμβρίου, 15 Νοεμβρίου, 29 

Νοεμβρίου, 13 Δεκεμβρίου. Ώρα έναρξης 11:00 πμ 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ: 10 λεπτά +5 sec/κίνηση από τη 1η κίνηση. Η καταγραφή των κινήσεων δεν 

είναι υποχρεωτική. Ισχύουν οι κανόνες rapid της FIDE, 

ΑΡΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ: Για την άρση ισοβαθμιών θα χρησιμοποιηθούν κατά σειρά τα 
ακόλουθα κριτήρια: 
Buchholz Cut-1 (άθροισμα βαθμών αντιπάλων πλην χαμηλότερου)  
Buchholz (άθροισμα βαθμών αντιπάλων)  
Sonneborn-Berger (βαθμοί αντιπάλων ανάλογα με αποτέλεσμα  
Αποτέλεσμα τουρνουά των ισόβαθμων (εφόσον έπαιξαν όλοι μεταξύ τους)            
Αριθμός νικών  (συμπεριλαμβάνονται οι νίκες χωρίς αγώνα).                             
Τα κριτήρια εφαρμόζονται σύμφωνα με τις οδηγίες της FIDE.  
 
ΑΝΑΒΟΛΕΣ: Αναβολές δεν επιτρέπονται. 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: Εξαιρέσεις μπορεί να γίνουν μετά από ενημέρωση του επικεφαλής διαιτητή 

πριν τη λήξη του προηγούμενου γύρου. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Έχουν όλοι όσοι είναι γεννημένοι μετά την 1/1/2004. 

ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται σε 10 € για κάθε επιμέρους 

τουρνουά. Για δύο ή περισσότερα μέλη της ίδιας οικογένειας (αδέλφια) υπάρχει έκπτωση 50% 

για το παράβολο του 2ου, 3ου μέλους κ.ο.κ . 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. 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. Δεν επιτρέπονται ενστάσεις για τις κληρώσεις! 

  



ΕΠΑΘΛΑ ΝΙΚΗΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ: 

 

1ος γενικής: Κύπελλο 1η -3η γενικής: μετάλλια 

2ος γενικής: μετάλλιο 1ος – 3ος U12: μετάλλια 

3ος γενικής: μετάλλιο 1ος – 3ος U08: μετάλλια 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ GRAND-PRIX 

1) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ GRAND-PRIX: Σε κάθε τουρνουά οι παίκτες θα παίρνουν πόντους με 

τον εξής τρόπο: 

 

1ος γενικής: 10 πόντοι 6ος γενικής: 1 πόντος 

2ος γενικής: 8 πόντοι 7ος γενικής: 1 πόντος 

3ος γενικής: 6 πόντοι 8ος γενικής: 1 πόντος 

4ος γενικής: 4 πόντοι 9ος γενικής: 1 πόντος 

5ος γενικής: 2 πόντοι 10ος γενικής: 1 πόντος 

 

• Η τελική βαθμολογία κάθε παίκτη θα βγαίνει από το άθροισμα των 3 καλύτερων 

επιμέρους τουρνουά του. Για να μπορέσει κάποιος παίκτης να διεκδικήσει έπαθλο 

από το grand-prix θα πρέπει να έχει παίξει σε τουλάχιστον 3 τουρνουά.  

• Σε περίπτωση που υπάρχει απόλυτη ισοβαθμία στα κριτήρια των επιμέρους 

τουρνουά, οι παίκτες θα παίρνουν τον ίδιο αριθμό πόντων. 

 

2) ΑΡΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ GRAND-PRIX 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο παικτών θα ισχύσουν τα ακόλουθα κριτήρια ισοβαθμίας: 

(α) Το άθροισμα των 4 καλύτερων επιμέρους τουρνουά από το σύνολο των 5 τουρνουά. Σε 

περίπτωση που κάποιος από τους ισόβαθμους δεν έχει παίξει σε 4 τουρνουά, το κριτήριο 

αυτό δε θα ισχύσει.  

(β) Το μικρότερο άθροισμα των 3 καλύτερων θέσεων που έχουν κατακτήσει οι ισόβαθμοι.(πχ 

Α παίκτης έχει κατακτήσει θέσεις: 1,6,4 σύνολο πόντων:15 άθροισμα θέσης:11, Β παίκτης 

έχει κατακτήσει θέσεις: 2,5,3, σύνολο πόντων: 15 άθροισμα θέσης:10. Υπερτερεί ο Β.) 

(γ) Ματς 2 συναντήσεων 
(δ) Αρμαγεδδών 
 



3) ΕΠΑΘΛΑ GRAND-PRIX 

 

 

1ος  νικητής Grand-prix: Laptop! 

2ος νικητής Grand-prix: Tablet! 

3ος νικητής Grand-prix: Ξύλινη Σκακιέρα αξίας 50€! 

4ος νικητής Grand-prix: Δωρεάν παράβολο συμμετοχής σε τουρνουά της ΠΣ 

Περιστερίου! 

5ος νικητής Grand-prix: Δωρεάν συμμετοχή σε διάλεξη με GM! 

 

• Χορηγοί των επάθλων είναι η Novelty Mind Games και η εταιρία KalemisBros 

Electronics. Ενδέχεται να δοθούν και άλλα δώρα, τα οποία θα ανακοινωθούν με 

συμπληρωματική προκήρυξη. 

• Το έπαθλο είναι προσωπικό και δε γίνεται να μεταβιβαστεί. 

• Η συνολική αξία των επάθλων του Grand-Prix είναι πάνω από 500€.  

• Με κάθε συμμετοχή οι αθλητές κερδίζουν μια συμμετοχή σε κλήρωση για ένα 
σκακιστικό δώρο έκπληξη! 
 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Τηλεφωνικά στον: κ. Μιχαηλίδη Αναστάσιο 6972991799, 

2105754265 ή στα e-mail: anemih@gmail.com και psperisteriou@gmail.com 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΣΟ 

Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τα όσα ρητά ορίζονται στο ισχύον Αγωνιστικό 
Υγειονομικό Πρωτόκολλο της ΕΣΟ, όπως έχει αναρτηθεί στον παρακάτω ηλεκτρονικό 
σύνδεσμο στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας: 

Αγωνιστικό Υγειονοµικό Πρωτόκολλο Ελληνικής Σκακιστικής Οµοσπονδίας 

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

 

https://noveltymindgames.com/
https://kalemisbros.gr/
https://kalemisbros.gr/
mailto:anemih@gmail.com
mailto:psperisteriou@gmail.com
https://www.chessfed.gr/sxolika2020/index.php/announcement/u-u
https://www.fide.com/FIDE/handbook/Anti%20Cheating%20Guidelines.pdf

