
ANOIKTO ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΑΚΙ 
ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ

Σε μνήμη του 
Φίλιππου Αναστασόπουλου

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ :  Η Σ.Α ΕΣΘ “Γ. Ιωακειμίδης” σε συνεργασία με την Ένωση Σκακιστών Θεσσαλονίκης
και την   Ένωση  Σκακιστών  Καλαμαριάς,  με  τη  στήριξη  της  Ε.Σ.Σ.Θ.Χ,  διοργανώνουν  Ανοικτά
Πρωτάθληματα  Σκάκι  Ακαδημιών,  για  σκακιστές/τριες  από  5  ως  16 ετών.  Η  διοργάνωση
αφιερώνεται στη μνήμη του αγαπημένου φίλου, αθλητή και προπονητή των  Συλλόγων μας
Φίλιππου Αναστασόπουλου, με αφορμή τη συμπλήρωση 2 ετών από την πρόωρη απώλειά
του.

ΧΩΡΟΣ  ΑΓΩΝΩΝ :  Έδρα  Ένωσης  Σκακιστών  Καλαμαριάς:  Παπαντωνίου  14  με  Ευριπίδου  –
Κηφισιά-Καλαμαριά.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  ΕΣΟ  :  Θα τηρηθεί  με  αυστηρότητα  το  Αγωνιστικό
Υγειονομικό Πρωτόκολλο της ΕΣΟ που έχει εγκριθεί από τη Γ.Γ.Α (Μπορείτε να το δείτε  ΕΔΩ)
καθώς και οι διευκρινιστικές οδηγίες της Γ.Γ.Α για την άθληση στο σύνολο της επικράτειας που θα
είναι σε ισχύ την ημέρα των αγώνων.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ : Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε 3 Group. Σε περίπτωση χαμηλής συμμετοχής 
σε ένα group μπορεί να γίνει συγχώνευση με ένα μεγαλύτερο:

A Group: Για σκακιστές/τριες γεν. από 2006 ως 2010. Στο Group αυτό μπορούν να συμμετέχουν 
και μικρότερα παιδιά εφόσον το επιθυμούν. Θα υπάρχει διεθνής αξιολόγηση για FIDE elo rapid.

Β Group: Για σκακιστές/τριες γεν. από 2011 ως 2013. Στο Group αυτό μπορούν να συμμετέχουν 
και μικρότερα παιδιά εφόσον το επιθυμούν. Θα δοθεί επίσης δυνατότητα από τους διοργανωτές 
να συμμετέχουν και μεγαλύτερα παιδιά, εφόσον δεν διαθέτουν αγωνιστική εμπειρία.

Γ Group: Για σκακιστές/τριες γεν μετά το 2014. Στο Group αυτό θα συμμετάσχουν τα μικρότερα 
παιδιά που δεν διαθέτουν αγωνιστική εμπειρία.  

Για Α και Β Group: Ελβετικό Σύστημα 5 γύρων 
Για Γ Group: Ελβετικό Σύστημα 4 γύρων

Ισχύουν οι κανονισμοί FIDE και ΕΣΟ.

ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ :
10 λεπτά για κάθε παίκτη για όλη την παρτίδα, με προσαύξηση 5 δευτερόλεπτα/κίνηση.   

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΡΣΗΣ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ :  
1) Αποτελέσματα τουρνουά ισόβαθμων  2) Μπουχολτζ cut-1  3) Μπούχολτζ  4)Σόνεμπορν-
Μπέργκερ 5) Αριθμός Νικών 6) Μικρότερος σε ηλικία

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΩΝ :  Το ΔΣ της Ένωσης Σκακιστών Καλαμαριάς

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ:  Μιμίκος Στυλιανός (IA)



ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ: Μπάλλας Κλέων - Ευάγγελος (FA)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ :

Παρασκευή 25/3/22 9:30 ως 10:00 Επιβεβαίωση συμμετοχών -Τελετή έναρξης

Παρασκευή 25/3/22 10:30 1ος γύρος

Παρασκευή 25/3/22 11:10 2ος γύρος

Παρασκευή 25/3/22 11:50 3ος γύρος

Παρασκευή 25/3/22 12:30 4ος γύρος

Παρασκευή 25/3/22 13:10 5ος γύρος
(Τελετή λήξης – Απονομές Γ γκρουπ)

Παρασκευή 25/3/22 14:00  Τελετή λήξης – Απονομές Α & Β Γκρουπ

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ:  
Ο 1ος κάθε Group βραβεύεται με Κύπελλο, ο 2ος, ο 3ος και το 1ο Κορίτσι με Μετάλλια. Ανάλογα
με τις  συμμετοχές θα δοθούν επιπλέον βραβεύσεις ανά ηλικιακές κατηγορίες.  Σε όλους τους
συμμετέχοντες θα απονεμηθούν Διπλώματα Συμμετοχής. 

ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :   
Α και Β Group: Γενικό παράβολο 5 €.Το παράβολο 2ου μέλους της ίδιας οικογένειας είναι 3€, ενώ
του 3ου είναι δωρεάν. 
Γ Group:  Γενικό παράβολο 3 €.Το παράβολο 2ου μέλους της ίδιας οικογένειας είναι 3€, ενώ του 3ου

είναι δωρεάν
 
Τα παράβολα θα καταβληθούν στο χώρο των αγώνων πριν από την έναρξη του 1ου γύρου &
ώρα 09:30 – 10:00, με την επιβεβαίωση συμμετοχής.  Τα έσοδα της διοργάνωσης θα διατεθούν
για  τη  στήριξη  της  συμμετοχής  των  αθλητών  των  ακαδημιών  μας  στα  Πανελλήνια  Ομαδικά
Πρωταθλήματα.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :  
Οι  δηλώσεις  συμμετοχής  πραγματοποιούνται  ηλεκτρονικά  στο  σύνδεσμο:
https://forms.gle/BNYbdva7BEAGWowYA

Σε  περίπτωση  αδυναμίας  ηλεκτρονικής  υποβολής  μπορεί  να  γίνει  δήλωση  συμμετοχής
τηλεφωνικά στο 6942680745 (απογευματινές ώρες).

Προθεσμία δήλωσης έως  Πέμπτη   24  /0  3  /22  , ώρα 20:00. Λόγω των μέτρων για τον Covid-19  ο
μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων θα είναι τα 60 άτομα. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας   και
παρακαλούμε θερμά για την έγκαιρη ενημέρωση μας με μήνυμα στο 6942680745 ή με email
στο skakistis.gr@gmail.com σε περίπτωση ακύρωσης συμμετοχής που έχει δηλωθεί.

Site αγώνων: http://www.skakistis.gr Facebook: www.facebook.com/esth.esk/

ΓΕΝΙΚΑ:   
Για ό,τι δεν συμπεριλαμβάνεται στην προκήρυξη, αρμόδιο είναι το ΔΣ της Ένωσης Σκακιστών 
Καλαμαριάς.

    
Το ΔΣ της  ΣΑ ΕΣΘ “Γ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ”

https://forms.gle/BNYbdva7BEAGWowYA

