
ANOIKTO ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ 
ΚΑΚΙ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ 2020 

 
 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ :  Η Ζνωςθ Σκακιςτϊν Καλαμαριάσ ςε ςυνεργαςία με τθν  Ζνωςθ Σκακιςτϊν 
Θες/νίκθσ και  τθ Σ.Α ΕΣΘ «Γ. Ιωακειμίδθσ», με τθ ςτιριξθ τθσ Ε.Σ.Σ.Θ.Χ, διοργανϊνουν Ανοικτό 
Πρωτάκλθμα Σκάκι Ακαδθμιϊν, για ςκακιςτζσ/τριεσ γεν. ωσ το 2006. 
 
ΧΩΡΟ ΑΓΩΝΩΝ : Ζδρα Ζνωςθσ Σκακιςτϊν Καλαμαριάσ: Παπαντωνίου 14 με Ευριπίδου - 
Κθφιςιά-Καλαμαριά 
 
ΜΕΣΡΑ ΤΓΙΕΙΝΗ: Θα τθρθκεί με αυςτθρότθτα το Αγωνιςτικό Υγειονομικό Πρωτόκολλο τθσ ΕΣΟ 
που ζχει εγκρικεί από τθ Γ.Γ.Α (Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ). Ο χϊροσ αγϊνων και οι τουαλζτεσ ζχουν 
απολυμανκεί και κα κακαρίηονται με ςχολαςτικότθτα κατά τθ διάρκεια των αγϊνων. Όλοι οι 
ςυμμετζχοντεσ ζχουν τθν υποχρζωςθ να φζρουν και να φοροφν μάςκα, να τθροφν όλουσ τουσ 
κανόνεσ υγιεινισ και να τθροφν τισ προβλεπόμενεσ αποςτάςεισ. Οι κεατζσ δεν κα επιτρζπονται 
ςτο χϊρο των αγϊνων . Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ με τα μζτρα θ διεφκυνςθ των αγϊνων κα 
είναι υποχρεωμζνθ να προβεί ςε αποβολι ακλθτϊν από τθ διοργάνωςθ. 
 
 
ΤΣΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ :   
 
Ελβετικό φςτημα 5 γφρων για ςκακιςτζσ/τριεσ γεν. ωσ 2006, με διεκνι αξιολόγθςθ για FIDE elo 
rapid. 
Ιςχφουν οι κανονιςμοί FIDE και ΕΣΟ. 
 
ΧΡΟΝΟ ΚΕΨΗ : 
10 λεπτά για κάκε παίκτθ για όλθ τθν παρτίδα, με προςαφξθςθ 3 δευτερόλεπτα/κίνθςθ.    
 
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΡΗ ΙΟΒΑΘΜΙΑ :   
1) Αποτελζςματα τουρνουά ιςόβακμων  2) Μπουχολτη cut-1  3) Μποφχολτη  4)Σόνεμπορν-
Μπζργκερ 5) Αρικμόσ Νικϊν 6) Μικρότεροσ ςε θλικία 
 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ : 
 

Σετάρτη 1/7/19 16:00 ωσ 16:30 Επιβεβαίωςη ςυμμετοχών -Σελετή ζναρξησ 

Σετάρτη 1/7/19 17:00 1οσ γφροσ 

Σετάρτη 1/7/19 17:40 2οσ γφροσ 

Σετάρτη 1/7/19 18:20 3οσ γφροσ 

Σετάρτη 1/7/19 19:00 4οσ γφροσ 

Σετάρτη 1/7/19 19:40 5οσ γφροσ  

Σετάρτη 1/7/19 20:30  Σελετή λήξησ - Απονομζσ 

 

https://www.chessfed.gr/wp-content/uploads/2020/06/%CE%91%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%A5%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CF%8C%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%BF-%CE%95%CE%A3%CE%9F-6-2020.pdf


 
 
ΒΡΑΒΕΤΕΙ:   
Ο 1οσ βραβεφεται με Κφπελλο, ο 2οσ, ο 3οσ και το 1ο Κορίτςι με Μετάλλια. Μετάλλια επίςθσ κα 
δοκοφν και ςτουσ πρϊτουσ των κατθγοριϊν U10 και U08, εφόςον υπάρχουν ςυμμετοχζσ. Σε 
όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ κα απονεμθκοφν Διπλϊματα Συμμετοχισ. 
 
 
ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΤΜΜΕΣΟΧΗ :    
Γενικό παράβολο 7 €  ( 5 € για τα μζλθ των ακαδθμιϊν ΕΣΚ – ΕΣΘ - Σ.Α ΕΣΘ “Γ. Ιωακειμίδθσ”)     
 
Το παράβολο 2ου μζλουσ τθσ ίδιασ οικογζνειασ είναι 5€ ενϊ του 3ου είναι δωρεάν. 
 
Σα παράβολα θα καταβληθοφν ςτο χώρο των αγώνων πριν από την ζναρξη του 1ου γφρου & 
ώρα 16:00 – 16:30, με την επιβεβαίωςη ςυμμετοχήσ. 
 
 
ΔΗΛΩΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ :   
 
Λόγω των μζτρων αςφαλείασ για τον Covid-19 o μζγιςτοσ αριθμόσ ςυμμετεχόντων είναι τα 32 
άτομα.  

τισ δηλώςεισ ςυμμετοχήσ θα τηρηθεί ςειρά προτεραιότητασ.  
Παρακαλοφνται όλοι οι υποψιφιοι ςυμμετζχοντεσ να δθλϊςουν τθ ςυμμετοχι τουσ θλεκτρονικά 
ςτο ςφνδεςμο:  
https://forms.gle/zhizA27Uy618oWLD8 
και υποχρεοφνται ςε κάθε περίπτωςη την Σρίτη 30/6/20 από τισ 16:00 ωσ τισ 19:00 να 
επιβεβαιώςουν τηλεφωνικά ή με μήνυμα ςτο 6942680745 τη δυνατότητα ςυμμετοχή τουσ. 
                        
Site αγώνων: http://www.skakistis.gr Facebook: www.facebook.com/esth.esk/ 
 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΓΩΝΩΝ : Το Δ.Σ τθσ Ζνωςθσ Σκακιςτϊν Καλαμαριάσ  
 
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗ ΔΙΑΙΣΗΣΗ :  Μιμίκοσ Στζλιοσ (ΙA) 
ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΛΗΡΩΕΩΝ: Μπάλλασ Κλζων - Ευάγγελοσ (FA) 
 
ΓΕΝΙΚΑ:    
Για ό,τι δεν ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν προκιρυξθ, αρμόδιο είναι το ΔΣ τθσ Ζνωςθσ Σκακιςτϊν 
Καλαμαριάσ. 
 
     

 
Σο Δ τησ Ζνωςησ κακιςτών Καλαμαριάσ 

 

https://forms.gle/zhizA27Uy618oWLD8
http://www.skakistis.gr/
http://www.facebook.com/esth.esk/

