
2o Νεανικό τουρνουά Κ12 και Κ16, 2016
με αξιολόγηση έλο της ΕΣΟ

Σκακιστική Ένωση Βόλου Αρ. Πρωτ. 21 / 4-3-2016

Προκήρυξη αγώνων

Η Σκακιστική Ένωση Βόλου προκη-
ρύσσει νεανικό τουρνουά σε δύο ομί-
λους για αθλητές της γεννημένους μετά
την 1/1/2004 (Κ12) και για αθλητές της
γεννημένους μετά την 1/1/2000 (Κ16).
Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο Κέντρο
Άθλησης και Νεολαίας Αδαμόπουλου,
Ρήγα Φεραίου – Γλάδστωνος, Βόλος.
Σκοπός του νεανικού τουρνουά είναι η
συμμετοχή των νικητών ανά κατηγορία
στα Πανελλήνια ατομικά πρωταθλήματα
παιδων – κορασιδων 2016 της ΕΣΟ με
επιδότηση εκ μέρους της ΣΕ Βόλου.

Συμμετοχές

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι σκα-
κιστές/σκακίστριες με δελτίο αθλητή της
Σκακιστικής Ένωσης Βόλου, γεννημέ-
νοι/ες μετά την 1/1/2000, οι οποίοι θα δη-
λώσουν συμμετοχή στο e-mail του συλ-
λόγου s.e.volou@gmail.com έως τo Σάβ-
βατο 26 Μαρτίου 2016 τα μεσάνυχτα. Οι
αγώνες δεν έχουν παράβολο συμμετοχής.

Σύστημα αγώνων

Ελβετικό σύστημα έξι γύρων. Αν σε
κάποιον όμιλο υπάρξουν λιγότερες από
7 συμμετοχές, το σύστημα αγώνων θα

είναι πουλ απλών συναντήσεων. Ο χρό-
νος σκέψης ορίζεται σε 45 λεπτά για όλη
την παρτίδα, με προσθήκη 30” για κάθε
κίνηση από την πρώτη κίνηση. Η κατα-
γραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική
σε όλη τη διάρκεια της παρτίδας.

Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπε-
ται από αυτή την προκήρυξη ή από τους
κανονισμούς της FIDE και της ΕΣΟ, αρ-
μόδια είναι η διεύθυνση των αγώνων.

Πρόγραμμα Αγώνων

Γύρος Ημέρα και ώρα
Α’ Γύρος Κυριακή 27 Μαρ 2016 16.00
Β’ Γύρος Κυριακή 27 Μαρ 2016 18.00
Γ’ Γύρος Κυριακή 3 Απρ 2016 16.00
Δ’ Γύρος Κυριακή 3 Απρ 2016 18.00
Ε’ Γύρος Κυριακή 10 Απρ 2016 16.00
ΣΤ’ Γύρος Κυριακή 10 Απρ 2016 18.00
Απονομές Μετά το τέλος του ΣΤ’ γύρου

Αναβολές δεν επιτρέπονται. Αν κάποιος
αθλητής χρειάζεται εξαίρεση από κά-
ποιον γύρο θα πρέπει να το ζητήσει πριν
τη λήξη του προηγούμενου γύρου. Αν
κάποιος αθλητής απουσιάσει χωρίς να
προειδοποιήσει από κάποιον γύρο, θεω-
ρείται ότι αποχώρησε από το τουρνουά.
Ο διευθυντής αγώνων μπορεί αν χρεια-
στεί να αλλάξει το πρόγραμμα μετά από
έγκαιρη ενημέρωση των παικτών.



Διαιτησία

Διευθυντής Αγώνων: Χρήστος Γίτσης
Επικεφαλής Διαιτητής: Γεώργιος Κα-

βούρης
Διαιτητές: Ιωάννης Σκοτεινιώτης, Σταυ-

ρούλα Φώτου – Κορώνα, Βασίλειος
Κορώνας, Στυλιανός Λαγάρας

Έπαθλα (ανά όμιλο)

Στους τρεις πρώτους νικητές θα απονε-
μηθούν μετάλλια.
Επιπλέον, η ΣΕ Βόλου θα συνεισφέ-
ρει οικονομικά για την μερική κάλυψη
των εξόδων συμμετοχής των νικητών
στα πανελλήνια πρωταθλήματα παίδων-
κορασίδων 2016:

1ος νικητής ανά όμιλο: επιδότηση
€120

Αν ο πρώτος νικητής δε συμμετέχει στα
πανελλήνια πρωταθλήματα, το ποσό του

θα δοθεί στο δεύτερο. Σε κάθε άλλη πε-
ρίπτωση θα αποφασίσει εκ νέου το Δ.Σ.
Οι επιδοτήσεις θα αποδοθούν στους δι-
καιούχους αθλητές που θα εκπροσωπή-
σουν τη ΣΕ Βόλου στα πρωταθλήματα,
στο τέλος του τρέχοντος ετους, βάσει των
νομίμων αποδεικτικών στοιχείων που θα
προσκομίσουν αμέσως μετά τη συμμε-
τοχή τους στο πρωτάθλημα και εφ’ όσον
διατηρούν την ιδιότητα του αθλητή της
ΣΕ Βόλου.

Άρση Ισοβαθμίας

Σε περίπτωση ισοβαθμίας τα χρηματικά
έπαθλα μοιράζονται ισόποσα. Για την
απονομή των μεταλλίων, τα κριτήρια άρ-
σης ισοβαθμίας είναι τα εξής:

1. Αποτέλεσμα του τουρνουά ισοβάθ-
μων

2. Sonneborn-Berger
3. Κλήρωση

Ο έφορος αγώνων Ο Γεν. Γραμματέας Ο Πρόεδρος

Χρήστος Γίτσης Ιωάννης Σκοτεινιώτης Γεώργιος Καβούρης


