
Νεανικό τουρνουά 2010 για παιδιά ∆ηµοτικού 

Καλλιθέα 11-13 Ιουνίου 2010 
 

 

Χώρος αγώνων: Λυκούργου 50, Καλλιθέα (τηλ. 210-9592163) 

 

∆ικαίωµα συµµετοχής:     Παιδιά µε έτος γέννησης 1998 ή αργότερα και µε βαθµό 

αξιολόγησης (έλο) κάτω του 1050, από οποιονδήποτε σκακιστικό σύλλογο.  

(Οι διοργανωτές µπορεί να δεχτούν, εκτός συναγωνισµού, τη συµµετοχή παιδιών που 

ξεπερνούν, οριακά,  τις παραπάνω προϋποθέσεις.)  

 

Σύστηµα αγώνων:     Μηχανογραφηµένο ελβετικό 6 γύρων. 

 

Πρόγραµµα αγώνων:     

1ος-2ος γύρος: Παρασκευή  11 Ιουνίου 2010, 6 µ.µ. 

3ος-4ος γύρος: Σάββατο       12 Ιουνίου 2010, 6 µ.µ. 

5ος-6ος γύρος: Κυριακή       13 Ιουνίου 2010, 6 µ.µ. 

∆ηλαδή κάθε ηµέρα θα υπάρχει διπλός γύρος, µε το δεύτερο γύρο να αρχίζει αµέσως 

µόλις ολοκληρωθούν οι παρτίδες του προηγούµενου γύρου. 

 

Παράβολο: 10 ευρώ (θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά για τα έξοδα του τουρνουά). 

 

Έπαθλα:    Θα δοθούν µετάλλια στους τρεις πρώτους µε ηλικία κάτω των 12 (γενν. 

1998) και στους τρεις πρώτους κάτω των 10 (γενν. 2000). Επίσης, θα δοθούν βιβλία 

στους νικητές (σε αριθµό που θα εξαρτηθεί από τις συµµετοχές, δηλ. από το ποσό 

των παράβολων). 

Μπορεί να δοθούν επιπλέον έπαθλα (σε κάτω των 8 και σε κορίτσια) εάν υπάρχουν 

αρκετές αντίστοιχες συµµετοχές.  

Όλοι οι συµµετέχοντες θα πάρουν αναµνηστικά διπλώµατα. 

 

Χρόνος σκέψης:     Κάθε παίκτης έχει σαρανταπέντε (45) λεπτά για όλη την παρτίδα 

συν 15΄΄ για κάθε κίνηση. [δηλ. 1 ώρα για παρτίδα 60 κινήσεων = αξιολογήσιµη 

παρτίδα] 

Μηδενίζεται όποιος δεν εµφανιστεί 45΄ µετά την έναρξη του γύρου. 

Η καταγραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική (εξαίρεση µπορεί να γίνει µόνο για τα 

παιδιά κάτω των 8). 

 

Κριτήρια ισοβαθµίας και κανονισµοί αγώνων:  Τα κριτήρια ισοβαθµίας είναι: 

α) το µεταξύ των ισόβαθµων αποτέλεσµα (εφόσον έχουν συναντηθεί), 

β) Μπούχολτς (άθροισµα της τελικής βαθµολογίας των αντιπάλων), 

γ) βαθµολογική πρόοδος (άθροισµα της ανά γύρο βαθµολογίας του παίκτη). 

 Ισχύουν οι επίσηµοι κανονισµοί σκακιού της Ελληνικής Σκακιστικής Οµοσπονδίας 

(ΕΣΟ) και της ∆ιεθνούς Σκακιστικής Οµοσπονδίας (FIDE).  

 

Πληροφορίες & ∆ηλώσεις Συµµετοχής: 

1) στα τηλέφωνα 210-9514312 (Ν. Κούρκουλος) και 6934574005 (Π. Ντελής), 

2) την ηµέρα έναρξης των αγώνων, µέχρι τις 5:45 µ.µ. 

 


