
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ

Παιδικό Τουρνουά Rapid - Καλοκαιρινό
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

Οργανισμός Παιδικής Αγωγής &
Άθλησης «Γιάννης Γάλλος»

http://kallitheachess.wordpress.com/

Συγκοινωνία: Από το Κέντρο της Αθήνας
ή το Σταθμό Μετρό «Συγγρού Φιξ»
Γραμμές Β2, 550, στάση «Ωνάσειο» στην
κάθοδο της Λ. Συγγρού.

Από Γλυφάδα:
Γραμμές Β2, 550: Αποβιβάζεστε στη
στάση «Ευγενίδειο» στην άνοδο της Λ.
Συγγρού και χρησιμοποιείτε την υπόγεια
διάβαση προς την Καλλιθέα.

Από Πειραιά
Γραμμές Α1, Β1: Αποβιβάζεστε στη στάση
«Τζιτζιφιές» επί της Λ. Εθνάρχου
Μακαρίου.

Με τραμ

Αποβιβάζεστε στη στάση «Tζιτζιφιές» και
κινείστε προς την Καλλιθέα στην
Ναυάρχου Βότση.

.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ:

Παιδικό Τουρνουά Rapid – Καλοκαιρινό
Πληροφορίες-Κανονισμός: http://kappachess.wordpress.com/

Ανοιχτό rapid τουρνουά με ελβετικό σύστημα 7 γύρων σε 2
ομίλους με διεθνή αξιολόγηση ELO FIDE Rapid
(Οι διοργανωτές μπορούν να αλλάξουν σύστημα αγώνων
κατά τον αριθμό συμμετοχών)

Την Κυριακή, 4 Ιουνίου 2017, Δημοτικό Κέντρο Άθλησης &
Αναψυχής, εγκαταστάσεις «Σταύρος Νιάρχος», Ναυάρχου Βότση
18, Καλλιθέα, ώρα 16:00.

Χρόνος σκέψης: Κάθε παίκτης έχει δέκα λεπτά για όλη την
παρτίδα και 2 δευτερόλεπτα προστιθέμενο χρόνο ανά κίνηση. Οι
αγώνες γίνονται με ηλεκτρονικά χρονόμετρα (σύστημα 10'+2").

Κανονισμοί: Ισχύουν οι επίσηµοι κανονισµοί σκακιού της
Ελληνικής Σκακιστικής Οµοσπονδίας (ΕΣΟ) και της ∆ιεθνούς
Σκακιστικής Οµοσπονδίας (FIDE).

Δικαίωμα συμμετοχής: έχουν Παιδιά έως 16 ετών µε έτος
γέννησης 2001 και μεταγενέστερα από οποιονδήποτε
σκακιστικό σύλλογο.

Ανώτατο όριο συμμετοχών: 100 άτομα

Έκτακτη Συνδρομή: ορίζεται στα 10 ευρώ.

Έπαθλα: Θα δοθούν μετάλλια και δώρα στους 3 πρώτους νικητές
και το 1ο κορίτσι της Γενικής Κατάταξης.

Επίσης θα δοθούν μετάλλια στον 1ο και το 1ο κορίτσι των ειδικών
κατηγοριών.

Ειδικές κατηγορίες:

-16 -14, -12, -11, -10, -9, -8, -7 , -6 ετών

Οι νικητές βραβεύονται στις ηλικιακές κατηγορίες τους.

Κριτήρια ισοβαθμίας:
1) αποτέλεσμα μεταξύ των εμπλεκομένων ισόβαθμων παικτών,
2) Buchholz (άθροισμα της τελικής βαθμολογίας των αντιπάλων),
3) βαθµολογική πρόοδος (άθροισµα της ανά γύρο βαθµολογίας του
παίκτη).

Αίθουσα αγώνων: Δημοτικό Κέντρο Άθλησης & Αναψυχής,
εγκαταστάσεις «Σταύρος Νιάρχος», Ναυάρχου Βότση 18, Καλλιθέα.

Πληροφορίες και εγγραφές: στη φόρμα:
https://goo.gl/ns4rk8 , στην κα. Μαριάννα Στεφανίδη
6946046683 και στο mail: kallitheakappa@gmail.com και με
φυσική παρουσία την ημέρα έναρξης των αγώνων στην αίθουσα
αγώνων και μέχρι τις 15:30 μ.μ.,

Διαιτητές: Μ.Τσούμπα & Π.Ντελής,
Διεύθυνση αγώνων: Ν. Κουκίδης, Μ. Στεφανίδη.


