
2ο ατομικό νεανικό τουρνουά πουλ (2015)
με αξιολόγηση έλο της ΕΣΟ

Σκακιστική Ένωση Βόλου Αρ. Πρωτ. 22 / 15-9-2015

Προκήρυξη αγώνων

Η Σκακιστική Ένωση Βόλου προκηρύσσει νεα-
νικό ατομικό τουρνουά. Οι αγώνες θα διεξαχθούν
στο Κέντρο Άθλησης και Νεολαίας Αδαμόπουλου,
Ρήγα Φεραίου – Γλάδστωνος, Βόλος.

Συμμετοχές

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι σκακι-
στές/σκακίστριες με δελτίο αθλητή της ΕΣΟ,
γεννημένοι/ες μετά την 1/1/1997, οι οποίοι θα
δηλώσουν συμμετοχή στο e-mail του συλλόγου
s.e.volou@gmail.com έως την Παρασκευή 9 Οκτω-
βρίου στις 12 το μεσημέρι. Για τις δηλώσεις συμ-
μετοχής θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Οι
αγώνες έχουν παράβολο συμμετοχής 5€, πληρω-
τέο πριν την έναρξη του πρώτου γύρου.

Διαιτησία

Διευθυντής Αγώνων: Δέσποινα Μουζαλά

Επικεφαλής διαιτητής: Γεώργιος Καβούρης

Διαιτητές: Ιωάννης Σκοτεινιώτης, Σταυρούλα
Φώτου – Κορώνα, Ιωάννης Πατρίκος, Χρή-
στος Δημόπουλος

Σύστημα αγώνων

Το σύστημα αγώνων θα είναι πουλ ενός ή δύο
ομίλων, αναλόγως του αριθμού των συμμετοχών.
Ο μέγιστος αριθμός συμμετοχών σε κάθε όμιλο
είναι δέκα παίκτες.

Κανονισμοί

1. Ο χρόνος σκέψης ορίζεται σε 45 λεπτά, με
προσθήκη 30” για κάθε κίνηση από την
πρώτη κίνηση.

2. Η καταγραφή των κινήσεων είναι υποχρεω-
τική σε όλη τη διάρκεια της παρτίδας.

3. Σκακιστής που δεν έχει προσέλθει για να
αγωνιστεί μετά την πάροδο 30 λεπτών από
την έναρξη των αγώνων μηδενίζεται (άρθρο
6.6 FIDE Laws of Chess).

4. Η συμμετοχή στο τουρνουά σημαίνει ανεπι-
φύλαχτη αποδοχή της προκήρυξης.

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

Πρόγραμμα Αγώνων

Γύρος Ημέρα και ώρα
1ος,2ος Γύρος Σάββατο 10 Οκτ 2015 17.30
3ος,4ος Γύρος Σάββατο 17 Οκτ 2015 17.30
5ος,6ος Γύρος Σάββατο 24 Οκτ 2015 17.30
7ος,8ος Γύρος Σάββατο 31 Οκτ 2015 17.30
9ος Γύρος Σάββατο 7 Nοε 2015 17.30
Απονομές Μετά το τέλος των αγώνων

Αναβολές θα δίνονται κατόπιν αιτήματος στο
διευθυντή αγώνων και έγκρισης από το διαιτητή
για σοβαρούς λόγους. Το αίτημα αναβολής πρέ-
πει να υποβάλλεται το αργότερο δύο μέρες πριν
την κανονική ημέρα του αγώνα. Ο εξ αναβο-
λής αγώνας είναι προτιμότερο να παιχθεί πριν
την επόμενη αγωνιστική. Στον τελευταίο γύρο
δε δίνονται αναβολές. Ο διευθυντής αγώνων μαζί
με τον επικεφαλής διαιτητή μπορεί αν χρειαστεί
να αλλάξουν το πρόγραμμα, λόγω διαφορετικού
αριθμού συμμετοχών ή αλλης αιτίας, μετά από
έγκαιρη ενημέρωση των αγωνιζομένων.

Κριτήρια Άρσης Ισοβαθμίας

1. Αποτέλεσμα του τουρνουά ισοβάθμων

2. Sonneborn-Berger

3. Περισσότερες παρτίδες με τα μαύρα

4. Κλήρωση



Έπαθλα (για κάθε όμιλο)

1ος νικητής Βιβλίο και χρυσό μετάλλιο

2ος νικητής ασημένιο μετάλλιο

3ος νικητής χάλκινο μετάλλιο

Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθούν βεβαιώ-
σεις συμμετοχής. Τα έπαθλα, τα μετάλλια και οι
βεβαιώσεις απονέμονται αποκλειστικά κατά την
τελετή λήξης. Όποιος δεν παρίσταται στην τελετή
χάνει τη βράβευσή του και αυτή μετακυλίεται
στον αμέσως επόμενο αθλητή.

Ο έφορος αγώνων Ο Γεν. Γραμματέας Ο Πρόεδρος

Χρήστος Γίτσης Ιωάννης Σκοτεινιώτης Γεώργιος Καβούρης


