
1ο ανοιχτό τουρνουά 2016 

Σκακιστική Ένωση Βόλου -- Αρ. Πρωτ. 31 / 17-11-2016
 

Προκήρυξη αγώνων 
Η Σκακιστική Ένωση Βόλου προκηρύσσει ανοιχτό τουρνουά. Οι αγώνες θα διεξαχθούν 
από 7 Δεκεμβρίου 2016 έως 11 Ιανουαρίου 2017 στο αθλητικό κέντρο Αδαμόπουλου, Ρήγα 
Φεραίου & Γλάδστωνος . 
 
Οι αγώνες θα έχουν αξιολόγηση της ΕΣΟ και της FIDE. 
 
Συμμετοχές 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι σκακιστές με δελτίο αθλητή της ΕΣΟ, οι οποίοι θα 
δηλώσουν συμμετοχή έως την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2016 τα μεσάνυχτα. Δηλώσεις 
συμμετοχής στο e-mail s.e.volou@gmail.com  . Οι αγώνες έχουν παράβολο συμμετοχής 
πληρωτέο πριν την έναρξη του πρώτου γύρου: 10€ γενικό παράβολο, και 8€ για τα 
οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη της ΣΕ Βόλου. 
Μέγιστος αριθμός συμμετοχών: 25 άτομα (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας). 
 
Σύστημα αγώνων 
Οι αγώνες θα διεξαχθούν με ελβετικό σύστημα έξι γύρων. 
 
Πρόγραμμα αγώνων 

1ος γύρος Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 17:00 4ος γύρος Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 17:00 

2ος γύρος Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 17:00 5ος γύρος Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 17:00 

3ος γύρος Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 17:00 6ος γύρος Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 17:00 

Πιθανές αναβολές θα πρέπει να ζητούνται από την προηγούμενη μέρα του αγώνα και θα δίνονται μόνο 
με τη σύμφωνη γνώμη του αντιπάλου και του διευθυντή αγώνων. Σε κάθε περίπτωση, η εξ’ αναβολής 
παρτίδα πρέπει να παίζεται το αργότερο έως την επόμενη Δευτέρα. 

 
Κανονισμοί 

● Χρόνος σκέψης:  90’ για όλη την παρτίδα, με προσθήκη 30’’ για κάθε κίνηση από 
την πρώτη κίνηση και προσθήκη 15’ μετά την ολοκλήρωση 40 κινήσεων. 

● Αθλητής που θα καθυστερήσει 30 λεπτά να αφιχθεί στο χώρο αγώνων, χάνει την 
παρτίδα. 

● Ισχύουν όλοι οι κανονισμοί της ΕΣΟ και της FIDE. 
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Κριτήρια ισοβαθμίας 

1. Αποτέλεσμα του τουρνουά των ισοβάθμων παιχτών 
2. Buchholz Cut 1 
3. Sonneborn-Berger 

 
Έπαθλα 

1ος νικητής:  χρυσό μετάλλιο + 45% των παραβόλων συμμετοχής 
2ος νικητής:  ασημένιο μετάλλιο + 25% των παραβόλων συμμετοχής 
3ος νικητής:  χάλκινο μετάλλιο + 15% των παραβόλων συμμετοχής 
1ος έφηβος Κ-18:  χρυσό μετάλλιο + σκακιστικό βιβλίο 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, οι ισόβαθμοι παίχτες μοιράζονται τα χρηματικά έπαθλα 
σύμφωνα με το σύστημα Hort. 
 
Διαιτησία 
Διευθυντής αγώνων: Λουκάς Ζαχείλας 
Επικεφαλής διαιτητής: Ιωάννης Πατρίκος 
Διαιτητές: Ιωάννης Σκοτεινιώτης, Γεώργιος Καβούρης, Σταυρούλα Φώτου-Κορώνα 
 
 
 
Ο έφορος αγώνων Ο Γεν. Γραμματέας Ο Πρόεδρος 

 
Χρήστος Γίτσης Ιωάννης Σκοτεινιώτης Γεώργιος Καβούρης 
 
 
 
 
 
 
 


