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Προς τους διοργανωτές διεθνών τουρνουά 
 

Σας υπενθυµίζουµε ότι, όπως ισχύει κάθε χρόνο, όσοι ενδιαφέρονται να 
διοργανώσουν κάποιο «ανοιχτό»  ή «κλειστό» διεθνές τουρνουά µέσα στο 2017, θα 
πρέπει να δηλώσουν τις ηµεροµηνίες διεξαγωγής του εντός του πρώτου διµήνου του 
2017. 

Η αίτηση για έγκριση θα πρέπει να συνοδεύεται από κατάθεση εγγυητικού 
παραβόλου 300 € στον λογαριασµό όψεως της ΕΣΟ (Εθνική Τράπεζα αριθ. 080 / 
480580-13) και το οποίο θα επιστρέφεται µετά την ολοκλήρωση του τουρνουά, την 
ορθή αποστολή των αποτελεσµάτων για αξιολόγηση στην ΕΣΟ, και 
εφόσον τηρήθηκαν οι καθορισµένες ηµεροµηνίες διεξαγωγής από τους διοργανωτές. 
∆ιευκρινίζεται ότι το προαναφερόµενο ποσό δεν επιστρέφεται στην περίπτωση που 
για οποιοδήποτε λόγο δεν πραγµατοποιηθεί το τουρνουά. 

Επισηµαίνεται ότι, για λόγους δεοντολογίας και καλών σχέσεων µεταξύ των 
σωµατείων/διοργανωτών και για να διευκολυνθεί η συµµετοχή των κορυφαίων 
Ελλήνων και ξένων αθλητών θα πρέπει να αποφεύγονται οι χρονικές επικαλύψεις, 
τουλάχιστον για τα τουρνουά που διεξάγονται στην ίδια ή σε γειτονικές περιφέρειες. 
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων η ΕΣΟ θα καταρτίσει 
πρόγραµµα διεξαγωγής των ανοιχτών διεθνών τουρνουά που θα αναρτηθεί στον 
ιστότοπό της (www.chessfed.gr). 

Τα Ανοιχτά ∆ιεθνή Τουρνουά Τίτλων που πληρούν τις παρακάτω 
προϋποθέσεις έχουν προτεραιότητα στην κατοχύρωση ηµεροµηνιών: 

� 6 διαφορετικές οµοσπονδίες συµπεριλαµβανοµένης της ελληνικής 
� Συµµετοχή 30 τουλάχιστον σκακιστών-σκακιστριών µε διεθνές ΕΛΟ πάνω 

από 2000 εκ των οποίων οι 20 πάνω από 2200. 
� Συµµετοχή τουλάχιστον 6 GM και 6 ΙΜ ή WGM. 

Στην περίπτωση που τελικά κάποιο τουρνουά δεν καλύπτει τις παραπάνω 
προϋποθέσεις, τότε ενδέχεται να χάσει το δικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία 
κατοχύρωσης ηµεροµηνιών της επόµενης χρονιάς. ∆ιευκρινίζεται 
ότι απαραίτητη προϋπόθεση για το χαρακτηρισµό ενός ανοιχτού τουρνουά ως 
διεθνούς είναι η δυνατότητα επίτευξης «νόρµας» διεθνών τίτλων.  

Τα καθιερωµένα παραδοσιακά ανοιχτά διεθνή τουρνουά που διεξάγονται κάθε 
χρόνο σε συγκεκριµένες ηµεροµηνίες προηγούνται έναντι των άλλων και διατηρούν 
το δικαίωµα κατοχύρωσης ηµεροµηνιών ακόµα και αν δεν εξασφαλίσουν τον 
απαιτούµενο αριθµό τιτλούχων. 

Με την ευκαιρία, η ΕΣΟ προτρέπει και παρακινεί τους διοργανωτές των 
πάσης φύσεως σκακιστικών αγώνων (ατοµικών ή οµαδικών) να δίδουν ιδιαίτερη 
προσοχή στον καθορισµό των παραβόλων συµµετοχής για τους συµµετέχοντες 
αθλητές, να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξασφάλιση χαµηλών 
τιµών για τη διαµονή και τις µετακινήσεις των σκακιστών (π.χ. εκπτώσεις σε 
ακτοπλοϊκά εισιτήρια), και να αποφεύγεται η αθλοθέτηση χρηµατικών επάθλων, όταν 
στην προκήρυξη προβλέπονται κατηγορίες βράβευσης για µικρές ηλικίες ( έως και -
16). 
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