
1ο ΕΑΡΙΝΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ "ΣΥΚΙΕΣ 2014" 

1.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ:
Τα σωματεία Παναθλητικός Σ.Φ. Συκεών και Π.Α.Σ. Φοίβος Συκεών σε συνεργασία με την Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ 
προκηρύσσουν τουρνουά που θα διεξαχθεί σε 4 ομίλους ανάλογα με την διεθνή αξιολόγηση των σκακιστών.

Συγκεκριμένα από τους συμμετέχοντες οι 27 πρώτοι θα σχηματίσουν τρεις ομίλους στους οποίους θα 
διεξαχθούν τρία διαφορετικά τουρνουά πουλ:
1ος όμιλος: σκακιστές/στριες με σειρά κατάταξης (1-9)
2ος όμιλος: σκακιστές/στριες με σειρά κατάταξης (10-18)
3ος όμιλος: σκακιστές/στριες με σειρά κατάταξης (19-27)
Οι υπόλοιποι παίκτες θα αγωνιστούν σε ελβετικό τουρνουά 9 γύρων με όριο συμμετοχών 44 
σκακιστές/στριες. 

Όλα τα τουρνουά θα σταλούν για εθνική και διεθνή αξιολόγηση.

2.ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ      ΑΓΩΝΩΝ  :  

ΓΥΡΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ

1ος Παρασκευή 21/02/2014 18:00

2ος Σάββατο 22/02/2014 17:00

3ος Σάββατο 01/03/2014 17:00

4ος Κυριακή 02/03/2014 17:00

5ος Σάββατο 08/03/2014 17:00

6ος Κυριακή 09/03/2014 17:00

7ος Σάββατο 15/03/2014 17:00

8ος Κυριακή 16/03/2014 17:00

9ος Σάββατο 22/03/2014 17:00

 3. ΤΟΠΟΣ      ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:  
Οι αγώνες θα γίνουν στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Συκεών (Οδυσσέως Φωκά 46, Συκιές)

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΚΛΗΡΩΣΗ 1ΟΥ ΓΥΡΟΥ-ΠΑΡΑΒΟΛΟ:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν σκακιστές-σκακίστριες με διεθνές έλο πάνω από 1600.
Δηλώσεις  συμμετοχής  μέχρι  την Τετάρτη 12/02/2014. Οι 27 παίκτες με τη μεγαλύτερη αξιολόγηση θα 
αγωνιστούν στα 3 τουρνουά πουλ.

Για το όπεν, τυχόν κενές θέσεις θα συμπληρωθούν με σκακιστές-σκακίστριες με διεθνές έλο κάτω από 1600 
μέχρι την Τετάρτη 19/02/2014.

Η κλήρωση για τα τουρνουά πουλ θα γίνει την Παρασκευή 14/02/2014.
Η κλήρωση του 1ου γύρου για το όπεν θα γίνει την Πέμπτη 20/02/2014.

Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται σε 5 ευρώ.

Δηλώσεις συμμετοχής στους Γιαννουλάκη Σπύρο (τηλ: 6942 476308) και Γεροντόπουλο Πρόδρομο (τηλ: 



6945 981239) και στο e-mail: sykieschess  @  gmail  .  com   

5. ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ:
Ο χρόνος σκέψης για όλα τα τουρνουά θα είναι 90΄ για τον κάθε παίκτη για τις 40 πρώτες κινήσεις + 30’ για 
το υπόλοιπο της παρτίδας, με  προστιθέμενο  χρόνο  30΄΄ ανά κίνηση από την 1η  κίνηση.
Η  καταγραφή  των κινήσεων είναι  υποχρεωτική  σε  όλη  τη  διάρκεια  της  παρτίδας.
Ισχύουν  οι Κανόνες  Σκακιού  της  FIDE.
Μηδενίζονται όσοι παίκτες δεν παρουσιασθούν στη σκακιέρα τους το αργότερο 30΄μετά την 
προγραμματισμένη από την προκήρυξη ώρα έναρξης.

6. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ      ΑΓΩΝΩΝ:   
Τη διεύθυνση των αγώνων αναλαμβάνουν τα Δ.Σ. των σκακιστικών συλλόγων Συκεών.

7. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ – ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ:
Επικεφαλής Διαιτητής και υπεύθυνος κληρώσεων ορίζεται ο κ.Γεροντόπουλος Πρόδρομος. Οι κληρώσεις θα 
ανακοινώνονται στο chess-results.com

8.     ΚΑΤΆΤΑΞΗ- ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΡΣΗΣ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ:  
Για τα 3 τουρνουά πουλ:
α) Το σύστημα Σόννεμπορν-Μπέργκερ (βαθμοί αντιπάλων ανάλογα με το αποτέλεσμα).
β) Αριθμός νικών (προηγείται ο σκακιστής-τρια με τις περισσότερες νίκες).
γ) Κατάταξη βαθμών του τουρνουά μεταξύ των ισόβαθμων

Για το ελβετικό:
α) Αποτέλεσμα του τουρνουά των ισοβάθμων (εάν έχουν παίξει όλοι μεταξύ τους).
β) Το κριτήριο Μπούχολτζ (βαθμοί αντιπάλων)
γ) Το κριτήριο Σόννεμπορν-Μπέργκερ (βαθμοί αντιπάλων ανάλογα με το αποτέλεσμα).
δ) Άθροισμα προοδευτικής βαθμολογίας (και τα κριτήρια άρσης της).

9.ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ :
Σε όλα τα τουρνουά θα απονεμηθούν κύπελλα στους νικητές και μετάλλια για την 2η και 3η θέση.

ΤΑ Δ.Σ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΚΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΟΙΒΟΥ ΣΥΚΕΩΝ
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