
Νεανικό τουρνουά ράπιντ Κ12

Σκακιστική Ένωση Βόλου Αρ. Πρωτ. 15 / 17-5-2015

Προκήρυξη αγώνων

Η Σκακιστική Ένωση Βόλου προκηρύσσει νε-
ανικό ατομικό τουρνουά πουλ για αθλητές της
γεννημένους μετά την 1/1/2003 (Κ12). Οι αγώνες
θα διεξαχθούν στο Κέντρο Άθλησης και Νεολαίας
Αδαμόπουλου, Ρήγα Φεραίου – Γλάδστωνος, Βό-
λος.

Συμμετοχές

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι σκακι-
στές/σκακίστριες με δελτίο αθλητή της Σκακι-
στικής Ένωσης Βόλου, γεννημένοι/ες μετά την
1/1/2003, οι οποίοι θα δηλώσουν συμμετοχή στο
e-mail του συλλόγου s.e.volou@gmail.com έως την
Πέμπτη 21/5 τα μεσάνυχτα. Ο μέγιστος αριθμός
συμμετοχών είναι 20 συμμετοχές. Για τις δηλώ-
σεις συμμετοχής θα τηρηθεί σειρά προτεραιότη-
τας. Οι αγώνες δεν έχουν παράβολο συμμετοχής.

Διαιτησία

Διευθυντής Αγώνων: Γεώργιος Καβούρης
Διαιτητές: Ιωάννης Σκοτεινιώτης, Σταυρούλα

Φώτου – Κορώνα, Ιωάννης Πατρίκος

Σύστημα αγώνων

Ελβετικό σύστημα πέντε γύρων. Αν υπάρξουν
λιγότερες από 5 συμμετοχές, το σύστημα αγώνων
θα είναι πουλ διπλών συναντήσεων. Ο χρόνος σκέ-
ψης ορίζεται σε 15 λεπτά για όλη την παρτίδα, με
προσθήκη 10” για κάθε κίνηση από την πρώτη κί-
νηση.

Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από
αυτή την προκήρυξη ή από τους κανονισμούς της
FIDE και της ΕΣΟ, αρμόδια είναι η διεύθυνση των
αγώνων.

Πρόγραμμα Αγώνων

Σάββατο 23 Μαΐου 2015, 16.30

Έπαθλα

Στους τρεις πρώτους νικητές θα απονεμηθούν
μετάλλια.

Επιπλέον, η ΣΕ Βόλου θα συνεισφέρει οικονο-
μικά για την μερική κάλυψη των εξόδων συμμε-
τοχής των νικητών σε ένα από τα ακόλουθα δύο
πρωταθλήματα παίδων-κορασίδων 2015: τα πα-
νελλήνια της ΕΣΟ ή τα περιφερειακά της ΕΣΣΚΕ.
Αν κάποιος από τους νικητές δεν συμμετάσχει σε
κάποιο από τα παραπάνω τουρνουά, χάνει το δι-
καίωμα στο χρηματικό έπαθλο.

1ος νικητής: επιδότηση €180
2ος νικητής: με την προϋπόθεση τουλάχιστον 7

συμμετοχών, επιδότηση €60
3ος νικητής: με την προϋπόθεση τουλάχιστον 11

συμμετοχών, επιδότηση €60

Αν κάποιος από τον δεύτερο ή/και τρίτο νι-
κητή δεν συμμετάσχει στην τελική φάση, το ποσό
που τους αντιστοιχεί θα μετακυληθεί στον πρώτο
νικητή εφ’ όσον συμμετάσχει. Αν δε συμμετάσχει
ο πρώτος, το ποσό του θα επιμερισθεί στο δεύ-
τερο και τον τρίτο εφ’ όσον συμμετάσχουν. Αν
κανείς από τους τρεις πρώτους δε συμμετάσχει,
δε θα μετακυληθούν επιδοτήσεις στις επόμενες
θεσεις. Για κάθε άλλη περίπτωση θα αποφασίσει
εκ νεου το Δ.Σ.

Άρση Ισοβαθμίας

Σε περίπτωση ισοβαθμίας τα χρηματικά έπα-
θλα μοιράζονται ισόποσα.

Ο έφορος αγώνων Ο Γεν. Γραμματέας Ο Πρόεδρος

Χρήστος Γίτσης Ιωάννης Σκοτεινιώτης Γεώργιος Καβούρης


