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Σκακιστική Ακαδημία 

Ε.Σ.Θ 
«Γ.Ιωακειμίδης» 

 
 
 
 
Οι ςφλλογοι Ζνωςη κακιςτών Θεςςαλονίκησ, Ζνωςη κακιςτών Καλαμαριάσ και κακιςτική Ακαδημία 
ΕΘ “Γ. Ιωακειμίδησ” ςε ςυνεργαςία με τθν Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. διοργανώνουν ανοιχτό τουρνουά RAPID. 
 
ΧΩΡΟ ΑΓΩΝΩΝ:  Παπαντωνίου 14 με Ευριπίδου – Πάρκο Κθφιςιάσ , Καλαμαριά  
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ :  Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 
Επιβεβάιωςη ςυμμετοχήσ: μζχρι 16:30 
1οσ γφροσ: 16:45 , 2οσ γφροσ: 17:30 , 3οσ γφροσ: 18:15 , 4οσ γφροσ: 19:00 , 5οσ γφροσ: 19:45 , 6οσ γφροσ: 20:30 
Απονομζσ: 21:15 
 
ΤΣΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ :  Ελβετικό ςφςτθμα 6 γφρων –  Ιςχφουν οι κανονιςμοί FIDE και ΕΣΟ για rapid. 
Group A: παίκτεσ / παίκτριεσ άνω των 12 ετών με ακλθτικό δελτίο ΕΣΟ  (κα υπάρχει διεκνισ αξιολόγθςθ) 
Group Β: παιδιά κάτω των 12 ετών (με ι χωρίσ ακλθτικό δελτίο ΕΣΟ) 
 
Όςα παιδιά κάτω των 12 ετών με ακλθτικό δελτίο ΕΣΟ επικυμοφν να ςυμμετζχουν ςτο Group A, μποροφν 
να ςυμμετζχουν ελεφκερα. 
 
ΧΡΟΝΟ ΚΕΨΗ :  10 λεπτά με προςαφξθςθ 5 δευτερόλεπτα ανά κίνηςη από τθν 1θ κίνθςθ 

 
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΡΗ ΙΟΒΑΘΜΙΑ :  1) Αποτελζςματα τουρνουά ιςόβακμων  2) Μποφχολτη cut-1 (άκροιςμα 
βακμών αντιπάλων πλθν 2 χαμθλότερων αντιπάλων)    3) Μποφχολτη 
4) Σόνεμπορν-Μπζργκερ (άκροιςμα βακμών αντιπάλων ανάλογα με το αποτζλεςμα) 

 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΓΩΝΩΝ :  Μπάλλασ Νικόλαοσ 
 
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗ ΔΙΑΙΣΗΣΗ :  ΙΑ Μιμίκοσ Στυλιανόσ 

 
ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΤΜΜΕΣΟΧΗ :  Ορίηεται ςτα 5€.  
Παίκτεσ με FIDE rapid >2000, παίκτριεσ >1800 και ΑΜεΑ χωρίσ παράβολο 

 
ΒΡΑΒΕΙΑ: Κφπελλα για τον 1ο τθσ γενικισ κατάταξθσ - Μετάλλια ςτο 2ο-3ο τθσ γενικισ κατάταξθσ και  
ςτθ 1θ γυναίκα και ςτα δφο Group. 
Επίςθσ, κα βραβευτοφν οι 1οι των θλικιακών κατθγοριών U18 και U14, ςτο Group A και  
οι 1οι των θλικιακών κατθγοριών U12, U10, U08 ςτο Group B. 

 
ΔΗΛΩΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ :  
Οι δθλώςεισ ςυμμετοχισ πραγματοποιοφνται θλεκτρονικά ςτο ςφνδεςμο: 
 
https://forms.gle/45voFuo5uAFtZMW87 
 
Σε περίπτωςθ αδυναμίασ θλεκτρονικισ υποβολισ μπορείτε να δθλώςετε τθ ςυμμετοχι ςασ τθλεφωνικά ςτο 
6976283524 (Μπάλλασ Κλζων) 

https://forms.gle/45voFuo5uAFtZMW87


ΕΝΣΑΕΙ - ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΝΣΑΕΩΝ :    Υποβάλλονται ζωσ και 10 λεπτά μετά τθ λιξθ τθσ παρτίδασ, με 
ταυτόχρονθ κατάκεςθ του ποςοφ των 40€. Η επιτροπι ενςτάςεων κα αποτελείται από τον εκάςτοτε 
διευκυντι αγώνων με ςυμπλιρωςθ ι αναπλιρωςθ από μζλθ τθσ οργανωτικισ επιτροπισ και οι 3 πρώτοι 
ςκακιςτζσ του αρχικοφ πίνακα κατάταξθσ (εξαιρείται αν κάποιοσ από τθσ 3 είναι εμπλεκόμενο μζλοσ ςτθν 
ζνςταςθ). Αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι, το παράβολο επιςτρζφεται, αλλιώσ εκπίπτει υπζρ τθσ διοργάνωςθσ. 

 
ΠΕΡΙΟΣΕΡΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : 
Στα τθλζφωνα: 6976283524 (Μπάλλασ Κλζων) , 6942680745 (Μιμίκοσ Στζλιοσ) 
 
ΓΕΝΙΚΑ:  
Για ό,τι δεν ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν προκιρυξθ, αρμόδια είναι τα ΔΣ των ςυλλόγων.  


