ΤΟΥΡΝΟΥΑ ROYAL CHESS (ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ 1000€)
Διοργανωτής: ROYAL CHESS TOURNAMENTS
με την υποστήριξη του Σκακιστικού Συλλόγου "Θουκυδίδης" & Σκακιστικού – Πολιτιστικού Συλλόγου
«Κυνόσαργες»
Διεύθυνση αγώνων: Σοφία Πέρρου.
Επικεφαλής Διαιτητής: Αλέξανδρος Κωστούρος.
Διαιτητής:
Πλευράκης Γιάννης.
Σύστημα: Ελβετικό 9 γύρων για τον όμιλο Α και 7 γύρων για τον όμιλο Β με διεθνή αξιολόγηση.
Α όμιλος: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι σκακιστές.
Β όμιλος: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι σκακιστές ηλικίας έως 16 ετών (γεννηθέντες 01-01-2002
και μετά).
Χώρος διεξαγωγής: Σκακιστικός Σύλλογος Αλίμου ("Ευπαλίνειο" Επαγγελματικό Λύκειο Αλίμου,
αίθουσα εκδηλώσεων).
Διεύθυνση: Πάτμου 1 &
Δωδεκανήσου στον Άλιμο. Είσοδος από Πάτμου, (150μ. από το μετρό της Ηλιούπολης).
Ημερομηνία έναρξης: Σάββατο 30/6/2018
Πρόγραμμα αγώνων:
ΟΜΙΛΟΣ Α

ΟΜΙΛΟΣ Β

1ος ΓΥΡΟΣ. ΣΑΒΒΑΤΟ 30/06 17:30

1ος ΓΥΡΟΣ. ΣΑΒΒΑΤΟ 30/06 17:30

2ος ΓΥΡΟΣ. ΚΥΡΙΑΚΗ 01/07 10:00

2ος ΓΥΡΟΣ. ΚΥΡΙΑΚΗ 01/07 17:30

3ος ΓΥΡΟΣ. ΚΥΡΙΑΚΗ 01/07 17:30

3ος ΓΥΡΟΣ. ΔΕΥΤΕΡΑ 02/07 17:30

4ος ΓΥΡΟΣ. ΔΕΥΤΕΡΑ 02/07 17:30

4ος ΓΥΡΟΣ. ΤΡΙΤΗ 03/07 17:30

5ος ΓΥΡΟΣ. ΤΡΙΤΗ 03/07 17:30

5ος ΓΥΡΟΣ. ΤΕΤΑΡΤΗ 04/07 17:30

6ος ΓΥΡΟΣ. ΤΕΤΑΡΤΗ 04/07 17:30

6ος ΓΥΡΟΣ. ΠΕΜΠΤΗ 05/07 17:30

7ος ΓΥΡΟΣ. ΠΕΜΠΤΗ 05/07 17:30

7ος ΓΥΡΟΣ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05/07 17:30

8ος ΓΥΡΟΣ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06/07 17:30
9ος ΓΥΡΟΣ. ΣΑΒΒΑΤΟ 07/07 11:00

Επιβεβαίωση συμμετοχών: Στο χώρο των αγώνων το Σάββατο 30/06 από τις 16:30-17:15
Χρόνος σκέψης: 90 λεπτά για κάθε παίκτη και επιπλέον 30 δευτερόλεπτα για κάθε κίνηση
Παράβολο αγώνων: 30€ για Α group και 20€ για Β group. Εξαιρούνται του παραβόλου οι σκακιστές με
Fide τίτλο GM, IM, FM και οι ανήλικοι με Fide rating 2000 και πάνω. Μέλη από την ίδια οικογένεια
έχουν έκπτωση 50% σε 1 παράβολο. Το παράβολο καταβάλλεται πριν την έναρξη του πρώτου γύρου.
Εξαιρέσεις γύρων: Επιτρέπονται έως 2 εξαιρέσεις μισού πόντου ανά παίκτη με την προϋπόθεση να μην

είναι οι 3 τελευταίοι γύροι και να δηλωθεί πριν την έναρξη του τουρνουά στην γραμματεία των αγώνων
ή στο e-mail ad.rays.perrou@gmail.com.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ 1000 ΕΥΡΩ
Α group
-1ος: 400 ευρώ + Κύπελλο
-2ος: 300 ευρώ + Μετάλλιο
-3ος: 200 ευρώ + Μετάλλιο
-1η γυναίκα: 40 ευρώ
-1ος με έλο κάτω από 1800: 35 ευρώ
-1ος με έλο κάτω από 1500: 25 ευρώ
Β group
-1ος: Κύπελλο και κάρτα 4 δωρεάν μαθημάτων σκακιού
Μετάλλιο και κάρτα 4 δωρεάν μαθημάτων σκακιού
και κάρτα 4 δωρεάν μαθημάτων σκακιού

-2ος:
-3ος: Μετάλλιο

Προσοχή: Σε περίπτωση που παίκτης κερδίσει χρηματικά έπαθλα από διαφορετικές κατηγορίες
δικαιούται μόνο το μεγαλύτερο.
Έγκυρη κατηγορία είναι όταν συμμετέχουν σε αυτή τουλάχιστον 3 παίκτες.
Κριτήρια
ισοβαθμίας: Τα χρηματικά έπαθλα δεν μοιράζονται σε περίπτωση ισοβαθμίας και ισχύουν τα εξής
κριτήρια: 1) Bucholz 2) Άθροισμα προοδευτικής βαθμολογίας και κριτήρια άρσης της 3) Παρτίδες με τα
μαύρα 4) Κλήρωση.
Δηλώσεις συμμετοχής: Έως και την Παρασκευή 29 Ιουνίου στο ηλ. Ταχυδρομείο του συλλόγου:
soa.thoukididis@gmail.com, στον Αλέξανδρο Κωστούρο 2108677688, 697 742 8074,
kostourosal@gmail.com, Facebook προφίλ Αλέξανδρος Κωστούρος. Να αναγράφεται Ονοματεπώνυμο,
τηλέφωνο επικοινωνίας, αριθμοί μητρώων Fide & ΕΣΟ και Fide raiting και επιλογή group συμμετοχής
στο τουρνουά.
Ανώτατo όριο συμμετοχών: 120 άτομα. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Σε περίπτωση που
συμπληρωθούν οι θέσεις και υπάρξουν ακυρώσεις συμμετοχών, προτεραιότητα στις λίστες αναμονής
έχουν οι σκακιστές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Α group και έχουν μεγαλύτερο Fide rating.
Τουαλέτες: Σε όροφο, πρόσβαση με σκάλες.
Κυλικείο: Θα
λειτουργεί από τις 18:00 - 22:00 έξω από την αίθουσα των αγώνων.
Αίθουσα αναλύσεων:
Διατίθεται μόνο στους παίκτες του τουρνουά για ανάλυση των παρτίδων τους.
Εξωτερικός χώρος: Μεγάλο προαύλιο με γήπεδο μπάσκετ, βόλεϊ και κυλικείο. Κλιματισμός: Ναι
Ηλεκτρονικές συσκευές: Κατά την διάρκεια της παρτίδας απαγορεύεται οι παίκτες να έχουν απάνω
τους ή στην τσάντα τους κινητά τηλέφωνα ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Πριν τον αγώνα οφείλουν
να τα παραδώσουν στη γραμματεία. Σε περίπτωση που βρεθεί ηλεκτρονική συσκευή σε παίκτη που
είναι σε εξέλιξη η παρτίδα του, αυτομάτως ο παίκτης μηδενίζεται. Οι θεατές μπορούν να εισέρχονται
με τα κινητά τους, στο αθόρυβο, στην αίθουσα των αγώνων.
Φωτογραφίες + βίντεο: Σας ενημερώνουμε ότι επιτρέπεται η φωτογράφιση και η βιντεοσκόπιση του

τουρνουά καθώς και η προβολή του υλικού αυτού στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ενστάσεις: Δικαίωμα ένστασης ύστερα από κατάθεση παραβόλου αξίας 50€ το οποίο επιστρέφεται σε
περίπτωση που η ένσταση γίνει δεκτή από την επιτροπή ενστάσεων. Καθυστέρηση: Παίκτης που
καθυστερήσει 1 ώρα να ξεκινήσει την παρτίδα του, αυτομάτως μηδενίζεται.

