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                                                                                                                  Θεσσαλονίκη, 30/08/2022 
                                                                                                                       Αρ. Πρωτ.:  76   
                          
 
 
 
Β. Όλγας 285 –  Τ.Κ. 546  55 
e-mail:  saeakeam@hotmail.com   
Τηλ.2310 425873 , 6947 697115  
 

1ο Grand Prix Τουρνουά Blitz Ε.Σ.Σ.Θ-Χ 2022 (1ο Τουρνουά 19/09/2022) 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΑΓΩΝΩΝ 

 

1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Η Ε.Σ.Σ.Θ-Χ προκηρύσσει μία σειρά από τέσσερα (4) τουρνουά Blitz που θα 

πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου του 2022. 

2. 1ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ BLITZ - ΧΩΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ: Το 1ο τουρνουά θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 19 
Σεπτεμβρίου 2022 στις 18:00 στο εντευκτήριο της Ένωσης Σκακιστών Καλαμαριάς, Ζ. Παπαντωνίου 14, 
Κηφισιά-Καλαμαριάς, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54248. 
 
3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΑΡΑΒΟΛΟ: 

3.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι/ες οι σκακιστές/στριες που γνωρίζουν τους κανονισμούς και συμφωνούν 
με την προκήρυξη των αγώνων.  
3.2 Οι δηλώσεις συμμετοχής θα υποβληθούν ηλεκτρονικά από κάθε σκακιστή/σκακίστρια μέχρι την Κυριακή 

18/09/2022 στις 22:00 μ.μ. συμπληρώνοντας την εξής φόρμα:  

https://forms.gle/gFG7379ucR5idZR78. 

3.3 Δε θα γίνει δεκτή καμία δήλωση μετά την λήξη της προθεσμίας. 

3.4 Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται στα δέκα (10€) ευρώ. Δεν καταβάλουν παράβολο: Οικογένειες από το 
τρίτο μέλος και έπειτα, οι σκακιστές με διεθνές ΕΛΟ Blitz >2250, οι σκακίστριες με διεθνές ΕΛΟ Blitz >1950 
και τα Α.Μ.Ε.Α. Δεν πληρώνουν παράβολο τα παιδιά που και οι δύο (2) γονείς τους είναι μακροχρόνια άνεργοι 
(όσοι/ες έχουν κλείσει ένα {1} χρόνο ανεργίας), προσκομίζοντας στη διοργάνωση την ηλεκτρονικά 
επικαιροποιημένη βεβαίωση ανεργίας από τη διαδικτυακή πλατφόρμα του Ο.Α.Ε.Δ.. 
3.5 Η καταβολή του παραβόλου θα γίνεται ηλεκτρονικά στο Iban της Ε.Σ.Σ.Θ-Χ: 

GR9301102650000026529604519 στην Εθνική Τράπεζα Α.Ε. όπου ο/η κάθε σκακιστής/τριά υποχρεούται να 

αποστείλει το παραστατικό της κατάθεσης στο email: saeakeam@hotmail.com. 

3.6 Σε περίπτωση δυσκολίας της ηλεκτρονικής καταβολής του παραβόλου δίνεται η δυνατότητα της δια ζώσης 

καταβολής στη γραμματεία των αγώνων κατά την επιβεβαίωση των συμμετοχών την Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 

από τις 17:00 έως τις 17:45. 

3.7 Αν κάποιος/α σκακιστής/τρια ενδιαφέρεται να συμμετέχει και στα τέσσερα (4) Blitz, θα γίνει εκπτωτικό 
πακέτο των τριάντα ευρώ (30€), το οποίο ρητά θα καταθέσει στην τράπεζα πριν τη διεξαγωγή του 1ου Blitz. 
Δεν θα γίνει δεκτή η επιστροφή σε περίπτωση συμμετοχής σε δύο (2) ή λιγότερα τουρνουά. 
3.8 Υπενθυμίζεται ότι τα έξοδα προμήθειας κατά την κατάθεση του παραβόλου από διαφορετική τράπεζα, τα 
επιβαρύνονται οι σκακιστές/τριές.  
3.9 Λόγω των υγειονομικών συνθηκών (covid-19), καθώς επίσης και της χωρητικότητας του εκάστοτε χώρου 

αγώνων, ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων στη διοργάνωση θα είναι εβδομήντα (70) άτομα. Θα τηρηθεί σειρά 

προτεραιότητας και θα διαφοροποιηθεί ανάλογα με το ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο. 

 

 
4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ:  
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4.1 Οι αγώνες θα διεξαχθούν με Ελβετικό σύστημα επτά (7) γύρων και με χρόνο σκέψης πέντε λεπτά συν τρία 
δευτερόλεπτα (5΄+3΄΄) προστιθέμενο χρόνο για κάθε κίνηση από την πρώτη κίνηση, για τον/ην κάθε 
σκακιστή/τρια.                                                                                                                              

4.2 Θα ισχύσουν οι κανονισμοί γρήγορου σκακιού Blitz της F.I.D.E. και της Ε.Σ.Ο.. Το τουρνουά θα αξιολογηθεί 
για διεθνές ΕΛΟ Blitz. 
 

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ:                              

1ος γύρος - 18:00  5ος γύρος - 19:40  

2ος γύρος - 18:25  6ος γύρος - 20:05  

3ος γύρος - 18:50  7ος γύρος - 20:30  

4ος γύρος - 19:15  Τελετή λήξης -Απονομές - 21:00  

 

6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: Στη γραμματεία των αγώνων από τις 17:00 
έως τις 17:45 και στους κ.κ. Μπάλλα Κλέων-Ευάγγελο (τηλ: 6976283524), Μιμίκο Στυλιανό (τηλ: 6942680745). 
 

7. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: Ο/η κάθε σκακιστής/τρια έχει δικαίωμα για δυο (2) εξαιρέσεις με την προϋπόθεση να έχει 
ενημερώσει έγκαιρα τους Διαιτητές των αγώνων πριν από την κλήρωση του επόμενου γύρου. 
 

8. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΩΝ: Τη διεύθυνση των αγώνων αναλαμβάνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης 
Σκακιστών Καλαμαριάς. 
 

9. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ: Επικεφαλής Διαιτητής ορίζεται ο κ. Μπάλλας Κλεών – Ευάγγελος και Υπεύθυνος Κληρώσεων 
ορίζεται ο κ. Μιμίκος Στυλιανός. 
  
10.  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΡΣΗΣ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ:   

1) Bucholtz cut-1 (Το άθροισμα των πόντων όλων των αντιπάλων πλην του τελευταίου)  
2) Sonnerborn-Berger (Οι συνολικοί πόντοι των αντιπάλων που κέρδισε ο συμμετέχοντας και οι μισοί πόντοι 
των αντιπάλων που έφερε ισοπαλία)  
3) Άθροισμα Bucholtz των αντιπάλων 
4) Ειδική βαθμολογία των ισόβαθμων, εφόσον έχουν παίξει όλοι μεταξύ τους 
5) Αριθμός νικών 
 
11. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ GRAND PRIX: 
11.1 ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ:  
Α) συνολικοί πόντοι από τα τουρνουά 
Β) συνολικές 1ες θέσεις 
Γ) συνολικές 2ες θέσεις κ.ο.κ. 
Για τη συνολική βαθμολογία θα συνυπολογιστούν τα τρία (3) καλύτερα τουρνουά για κάθε συμμετέχοντα. 
 
11.2 ΕΠΑΘΛΑ: 
Σε κάθε τουρνουά Blitz θα βραβευτούν με Κύπελλο ο 1ος της γενικής κατάταξης και με Μετάλλια ο 2ος & 3ος 
της γενικής κατάταξης, η 1η γυναίκα και οι 1οι των ηλικιακών κατηγοριών U10, U12, U14, U16, U18. 
 
1ος - Κύπελλο + 20% των συνολικών παραβόλων        
2ος - Κύπελλο + 10% των συνολικών παραβόλων         
3ος - Κύπελλο + 5% των συνολικών παραβόλων         
1η -  Κύπελλο + Δωρεάν συμμετοχή    1ος <2000 ΕΛΟ - Δωρεάν συμμετοχή 
 
1ος <1700 ΕΛΟ - Δωρεάν συμμετοχή 
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1ος <1400 ΕΛΟ - Δωρεάν συμμετοχή  
1ος U10-U18 - Μετάλλιο + Σκακιστικό Βιβλίο  
2ος -3ος U10-U18 - Μετάλλιο 
1η U10-U18 - Μετάλλιο 
 
***Η δωρεάν συμμετοχή αφορά τα τουρνουά Blitz και Rapid «Λευκός Πύργος» που θα πραγματοποιηθούν 
εκτός απροόπτου 27-29 Δεκεμβρίου 2022***. 
 
12. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: 
12.1 Η ένσταση ενάντια σε απόφαση διαιτητών ασκείται από τον ενδιαφερόμενο σκακιστή το αργότερο πέντε 

(5΄) λεπτά μετά τη λήξη της συγκεκριμένης παρτίδας. 

12.2 Η εκδίκαση της ένστασης ολοκληρώνεται το αργότερο δεκαπέντε (15) λεπτά πριν την κλήρωση του 

επόμενου γύρου. 

12.3 Η ένσταση, με το παράβολο των εξήντα ευρώ (60€), υποβάλλεται στη διοργανώτρια αρχή ή στην Επιτροπή 

Ενστάσεων. Το παράβολο επιστρέφεται αν γίνει αποδεκτή η δεν εκδικασθεί ή ένσταση, διαφορετικά κατατίθεται 

υπέρ της Ε.Σ.Σ.Θ-Χ.. 

12.4 Η Επιτροπή Ενστάσεων αποτελείται από τους: 1. Παναγιώτη Παλαιοχωρινό 2. Γεωργία Γράψα και 3. 
Νικόλαο Μπάλλα ως τακτικά μέλη και τους: 4. Στυλιανό Λαγογιάννη και 5. Ανδρέα Στοïμενίδη ως 
αναπληρωματικά μέλη. Από την Ε.Ε. θα εξαιρούνται και θα αντικαθίστανται από τα αναπληρωματικά, όσα 
τακτικά μέλη της ανήκουν στα σωματεία των παικτών που εμπλέκονται στην ένσταση.  
12.5 Δίνεται η δυνατότητα της σύστασης Επιτροπής Ενστάσεως σε κάθε τουρνουά Blitz ξεχωριστά έτσι ώστε να 
μην κωλυσιεργεί χρονικά η ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης.     
12.6 Προσφυγή για εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό μπορεί να ασκηθεί στην Επιτροπή Εκδίκασης Ενστάσεων της 
Κ.Ε.Δ. και εφόσον έχει κατατεθεί εντός μίας ώρας από τη γνωστοποίηση της πρωτοβάθμιας απόφασης στον 
ενδιαφερόμενο. 
12.7 Η απόφασή της Επιτροπής Ενστάσεων της Κ.Ε.Δ. εκδίδεται οπωσδήποτε πριν την κλήρωση του επόμενου 

γύρου και είναι τελεσίδικη. 

 
13. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Ε.Σ.Ο.: 
Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τα όσα ρητά ορίζονται στο εγκεκριμένο από την Υγειονομική 
Επιστημονική Επιτροπή της Γ.Γ.Α. ισχύον Αγωνιστικό Υγειονομικό Πρωτόκολλο της Ε.Σ.Ο., όπως έχει 
αναρτηθεί στον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας και σύμφωνα με τις 
εκάστοτε τροποποιήσεις του: 
https://gga.gov.gr/images/odigies_athlitsmos_lockdown_12_11_2021.pdf 
https://gga.gov.gr/component/content/article/278-covid/2981-covid19-sports 
  
14. ΓΕΝΙΚΑ: 

14.1 Μη προσέλευση σε ένα (1) γύρο χωρίς να προειδοποιήσει τους διαιτητές, πριν την κλήρωση του υπόψη 
γύρου, σημαίνει άμεση αποβολή από τη διοργάνωση. 
14.2 Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη αρμόδιο είναι η διοργάνωση. 
14.3 Σε όλες τις Πανελλήνιες διοργανώσεις που διεξάγονται σε δημόσιους χώρους επιτρέπεται η φωτογράφηση 
αθλητών μόνο από τον εξουσιοδοτημένο φωτογράφο της διοργάνωσης. 
Το συγκεκριμένο φωτογραφικό ή οπτικοακουστικό υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί νόμιμα μόνο από την Ε.Σ.Ο. 
και την Ε.Σ.Σ.Θ-Χ  για την προβολή της διοργάνωσης και του αθλήματος γενικότερα (απόφαση Δ.Σ. 19/9/2015). 
Διευκρινίζεται ότι επιτρέπεται στους θεατές η φωτογράφηση των αθλητών και αθλητριών τα πρώτα πέντε (5΄) 
λεπτά των αγώνων. 
14.4 Η Ε.Σ.Ο. και η Ε.Σ.Σ.Θ-Χ διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει έλεγχο για την πρόληψη και αντιμετώπιση της 
ηλεκτρονικής υποβοήθησης (Anti cheating measures) σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς της 
F.I.D.E.: https://handbook.fide.com/chapter/AntiCheatingRegulations. 
 
Με εκτίμηση 
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Ο Πρόεδρος  Η Γενική Γραμματέας 

 

Γιακουστίδης Σπυρίδων Αυγερινός 

 

 

 Κουκλιάτη Σεμέλη 
 


