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 Σκακιστικό Τουρνουά “Ίκαρος” 2019 

Ανοιχτό Πρωτάθλημα Αιγαίου 2019 
(9-17 Ιουλίου 2019, Άγιος Κήρυκος, Ικαρία) 

 

Διοργανωτές: Σκακιστικός Όμιλος Ικαρίας, Δήμος Ικαρίας 

Χώρος:  Άγιος Κήρυκος, Ικαρία, Αθλητικό Κέντρο Αγίου Κηρύκου. 

Ημερομηνίες: 9-17 Ιουλίου 2019. 

Όμιλοι: Το τουρνουά θα διεξαχθεί σε δύο (2) ομίλους: 

 Α’ Όμιλος: Σκακιστές με βαθμό διεθνούς αξιολόγησης ≥ 1500 (Elo Ιουλίου 2019) 
 Β΄ Όμιλος: Σκακιστές με βαθμό διεθνούς αξιολόγησης ≤ 1700 (Elo Ιουλίου 2019) 

 Οι σκακιστές με βαθμό αξιολόγησης μεταξύ 1500 και 1700 μπορούν να επιλέξουν όμιλο 

συμμετοχής.  
 Οι γεννηθέντες μετά την 1/1/2007 με Elo ≥ 1400 και οι βετεράνοι (S65) με Elo ≤ 1500 

έχουν δικαίωμα επιλογής Α  ́ή Β  ́ομίλου. 

Η οργανωτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα, σε ειδικές περιπτώσεις, να δεχτεί τη 

συμμετοχή σκακιστών με βαθμό διεθνούς αξιολόγησης ≤ 1500 στον Α’ Όμιλο.  

Σύστημα: Ελβετικό σύστημα εννέα (9) γύρων για τον Α’ Όμιλο και επτά (7) γύρων για το Β’ Όμιλο. 

Ισχύουν οι κανόνες της FIDE 

Χρόνος Σκέψης: Ενενήντα (90) λεπτά + 30 δευτερόλεπτα ανά κίνηση (από την πρώτη κίνηση) ανά παίχτη για 

την ολοκλήρωση της παρτίδας. Παίκτης ή παίκτρια που θα προσέλθει με καθυστέρηση 

μεγαλύτερη από μία (1) ώρα από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης κάθε γύρου 

μηδενίζεται. 

Πρόγραμμα: 1
ος

 Γύρος:  Τρίτη  9/7,  7.00 μ.μ.  

2
ος

 Γύρος:  Τετάρτη  10/7,  7.00 μ.μ. 

3
ος

 Γύρος:  Πέμπτη  11/7,  7.00 μ.μ.  

4
ος

 Γύρος:  Παρασκευή  12/7,  7.00 μ.μ. 
5

ος
 Γύρος:  Σάββατο 13/7,  7.00 μ.μ.  

6
ος

 Γύρος:  Κυριακή 14/7,  7.00 μ.μ. (αγωνίζεται μόνο ο Α’ Όμιλος) 

7
ος

 Γύρος:  Δευτέρα 15/7,  7.00 μ.μ. 

8
ος

 Γύρος:  Τρίτη   16/7,  7.00 μ.μ.  
9

ος
 Γύρος:  Τετάρτη  17/7,  11.00 π.μ. (αγωνίζεται μόνο ο Α’ Όμιλος) 

Τελετή Λήξης  Τετάρτη 17/7 4.00 μ.μ. 

Αναχώρηση για Πειραιά: Τετάρτη 17/7, 11.30 μ.μ. από Εύδηλο (άφιξη στον Πειραιά 6.00 π.μ.) 

 

Κριτήρια Άρσης 1. Bucholtz  

Ισοβαθμίας: 2. Median Bucholtz  

3. Αριθμός Νικών 

4. Βαθμολογική Πρόοδος 

Έπαθλα:  Τα συνολικά χρηματικά έπαθλα ανέρχονται στα € 3000 και μοιράζονται ως εξής: 

Α’ Όμιλος 

1
ος

 Νικητής € 800 8
ος

 Νικητής € 60 

2
ος

 Νικητής € 500 9
ος

 Νικητής € 40 

3
ος

 Νικητής € 200 10
ος

 Νικητής € 30 

4
ος

 Νικητής € 160 1
η
 Γυναίκα € 170 

5
ος

 Νικητής € 130 2
η
 Γυναίκα € 130 

6
ος

 Νικητής € 100 3
η
 Γυναίκα € 100 

7
ος

 Νικητής € 80 1
ος

 Βετεράνος (S65) € 100 

 



Β’ Όμιλος 

1
ος

 Νικητής € 150 1
η
 Γυναίκα € 50 

2
ος

 Νικητής € 100 1
ος

 Βετεράνος (S65) € 50 

3
ος

 Νικητής € 50   

 

Διευκρίνιση 1: Οι σκακίστριες που δικαιούνται χρηματικά έπαθλα τόσο από τη γενική κατάταξη όσο και από τις 

ειδικές κατηγορίες θα λάβουν και τα δύο έπαθλα, ένα για τη γενική κατάταξη και ένα για την ειδική κατηγορία. 

Όλοι οι νικητές, σε όλες τις κατηγορίες (γενική, γυναικών, βετεράνων), θα λάβουν κύπελλα ή μετάλλια. Επίσης θα 
απονεμηθούν μετάλλια στα τρία καλύτερα αγόρια και τα τρία καλύτερα κορίτσια στις κατηγορίες έως 20, 18, 16, 14, 

12, 10 και 8 ετών. Τέλος ο νικητής, καθώς και ο 1
ος

 νέος/νέα (<20 ετών) και η 1η γυναίκα του Β’ Ομίλου αποκτούν 

δικαίωμα συμμετοχής στον Α’ Όμιλο την επόμενη χρονιά. 

Διευκρίνιση 2: Σε περίπτωση ισοβαθμίας, τα χρηματικά έπαθλα μοιράζονται σύμφωνα με το σύστημα Χορτ (οι 

ισοβαθμούντες λαμβάνουν κατ’ αρχήν το 50% του επάθλου που αντιστοιχεί στην κατάταξή τους σύμφωνα με τα 

κριτήρια ισοβαθμίας ενώ το υπόλοιπο 50% των επάθλων που αντιστοιχούν στους ισοβαθμούντες μοιράζεται εξίσου 

σε όλους). 

Πρωταθλητής/Πρωταθλήτρια Αιγαίου 2019: 

Ο πρώτος Έλληνας και η πρώτη Ελληνίδα σκακίστρια στην κατάταξη του Α’ Ομίλου του Ανοιχτού Πρωταθλήματος 

Αιγαίου 2019, που είναι μέλη σκακιστικών σωματείων της περιοχής του Αιγαίου, θα ανακηρυχθούν αντίστοιχα 

Πρωταθλητής και Πρωταθλήτρια Αιγαίου για το 2019 και θα εκπροσωπήσουν την περιοχή στα αντίστοιχα 
Πανελλήνια Πρωταθλήματα. 
 

Παράβολο Συμμετοχής: 
Το παράβολο συμμετοχής στον Ά Όμιλο του Ανοιχτού Πρωταθλήματος Αιγαίου 2019 ορίζεται στα € 60 (για νέους 
και νέες κάτω των 20 ετών και για Αιγαιοπελαγίτες: € 40), ενώ για τον Β’ Όμιλο ορίζεται στα € 40 (για νέους και 

νέες κάτω των 20 ετών και για Αιγαιοπελαγίτες: € 30) 

Εξαιρούνται από το παράβολο οι κάτοχοι διεθνών τίτλων (GM/IM/FM και WGM/WIM/WFM), όσοι έχουν 
προκριθεί από τις προκριματικές εκδηλώσεις, τα μέλη του Σκακιστικού Ομίλου Ικαρίας και οι Ικαριώτες σκακιστές 

ανεξάρτητα από το σωματείο που ανήκουν. 
 

Γρήγορο Σκάκι - Παράλληλες Εκδηλώσεις “Ίκαρος” 2019: 
Το τριήμερο 6 έως 8 Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν αγώνες γρήγορου σκακιού όπως τουρνουά μπλιτς, ράπιντ κ.ά. 

Επίσης αγώνες γρήγορου σκακιού, καθώς και άλλες παράλληλες εκδηλώσεις, θα πραγματοποιηθούν  και κατά τη 

διάρκεια του διεθνούς τουρνουά. Οι λεπτομέρειες και το αναλυτικό πρόγραμμα θα καθοριστούν σε 
συμπληρωματικές προκηρύξεις. 
 

Έξοδα Συμμετοχής – Πακέτο Προσφοράς:  
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος οι διοργανωτές των Εκδηλώσεων “Ίκαρος” προσφέρουν πακέτα φιλοξενίας για 

όλους τους σκακιστές και σκακίστριες, ανεξαρτήτως δυναμικότητας. Tο προσφερόμενο πακέτο φιλοξενίας 

περιλαμβάνει: 

1. Διαμονή (Δεν περιλαμβάνεται το πρωινό και τα γεύματα) για το διάστημα 9 έως 17 Ιουλίου 2019. 

2. Απαλλαγή από την καταβολή παραβόλου συμμετοχής.  

3. Μεταφορά με πούλμαν στο χώρο αγώνων μισή ώρα πριν από την έναρξη των παρτίδων καθώς και -εφόσον 

αυτό είναι αναγκαίο εξαιτίας του προγράμματος των ακτοπλοϊκών δρομολογίων- από και προς το λιμάνι του 
Ευδήλου την ημέρα της προγραμματισμένης άφιξης (9/7) και αναχώρησης (17/7) του γκρουπ των 

σκακιστών από και προς την Ικαρία εφόσον αυτό είναι αναγκαίο εξαιτίας του προγράμματος των 

ακτοπλοϊκών δρομολογίων. 

Ανάλογα με τον τύπο του δωματίου, η τιμή του πακέτου φιλοξενίας κατ’ άτομο διαμορφώνεται ως εξής: 

Δίκλινο: € 200 κατ’ άτομο, Τρίκλινο: € 180 κατ’ άτομο, Τετράκλινο: € 160 κατ’ άτομο 

Όσοι επιθυμούν να παραμείνουν περισσότερες μέρες ή θέλουν κάποια ειδική ευκολία στο δωμάτιο θα πρέπει να 

ενημερώσουν το συντομότερο δυνατό τους διοργανωτές. Η επιπρόσθετη χρέωση θα γίνει ανάλογα με τις επιπλέον 
μέρες και τις επιπλέον ευκολίες που θα ζητηθούν. 

Σε οικογένειες (με τουλάχιστον τρία μέλη), ομάδες σωματείων (με τουλάχιστον τέσσερα μέλη), παίχτες κάτω των 

20 ετών, Αιγαιοπελαγίτες σκακιστές (με αθλητικό δελτίο σε σωματείο του Αιγαίου), ανέργους (με κάρτα 
ανεργίας), άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) παρέχεται έκπτωση επί της τιμής του πακέτου. Έτσι, για αυτές τις 



περιπτώσεις, η τιμή του πακέτου κατ’ άτομο για την περίοδο 9 έως 17 Ιουλίου ανάλογα με τον τύπο του δωματίου, 
διαμορφώνεται ως εξής: 

Δίκλινο: € 175 κατ’ άτομο, Τρίκλινο: € 160 κατ’ άτομο, Τετράκλινο: € 145 κατ’ άτομο 

Επιπλέον έκπτωση € 10 κατ’ άτομο παρέχεται σε όσους προκαταβάλουν το ποσό για το πακέτο φιλοξενίας μέχρι 

την Τρίτη 18 Ιουνίου 2019.  

Η επιπλέον έκπτωση των € 10 κατ’ άτομο αφαιρείται από το κανονικό ποσό πληρωμής (ανάλογα με τον τύπο 

δωματίου και πιθανή άλλη έκπτωση). 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταβάλουν τα αντίστοιχα ποσά είτε:  

α) στο λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς με IBAN: GR88 0171 1500 0061 5012 6987 025 (στο όνομα 

Σκακιστικός Όμιλος Ικαρίας) είτε  

β) στο λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας με ΙΒΑΝ: GR16 0110 1290 0000 1290 9318 888 (στο όνομα Κοσμάς 
Κέφαλος) 

Στην κατάθεση να αναφέρεται το όνομα τουλάχιστον ενός συμμετέχοντα ενώ η απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει 

οπωσδήποτε να σταλεί με e-mail στη διεύθυνση ikaroschess2019@gmail.com . Σημείωση: Τα έξοδα 

εμβάσματος/κατάθεσης, αν υπάρχουν, βαρύνουν τους συμμετέχοντες και όχι τη διοργάνωση. 

Διευκρίνιση: Οι παραπάνω τιμές ισχύουν για τους παίχτες και των δύο ομίλων καθώς και για τους συνοδούς και 

προπονητές, ανεξάρτητα από το αν συμμετέχουν ή όχι στο τουρνουά. 

Παροχές σε τιτλούχους και φιλοξενούμενους: 

Για τους GMs/WGMs, και IMs/WIMs, καθώς και για τους παίχτες που έχουν προκριθεί από τις προκριματικές 
διοργανώσεις, η οργανωτική επιτροπή παρέχει: 

1. Διαμονή (σε δίκλινο δωμάτιο. Δεν περιλαμβάνεται το πρωινό και τα γεύματα) για το διάστημα 9 έως 17 

Ιουλίου 2019 

2. Απαλλαγή από την καταβολή παραβόλου συμμετοχής.  

3. Μεταφορά με πούλμαν στο χώρο αγώνων μισή ώρα πριν από την έναρξη των παρτίδων καθώς και από και 

προς το λιμάνι του Ευδήλου την ημέρα της προγραμματισμένης άφιξης (9/7) και αναχώρησης (17/7) του 

γκρουπ των σκακιστών από και προς την Ικαρία εφόσον αυτό είναι αναγκαίο εξαιτίας του προγράμματος 
των ακτοπλοϊκών δρομολογίων. 

4. Επιπλέον οι GMs και WGMs θα λάβουν χρηματική ενίσχυση για την κάλυψη εξόδων τους ως εξής: Elo 

2300-2399: € 100, Elo 2400-2499: € 140, Elo 2500-2599: € 210, Elo 2600 και άνω: € 280 (Τα ποσά θα 

υπολογιστούν με βάση τον πίνακα Elo της FIDE του Ιουλίου 2019).  

Διευκρίνιση: Για όσους έχουν αποκτήσει δικαίωμα φιλοξενίας από προκριματικές διοργανώσεις διευκρινίζεται ότι 

το δικαίωμα φιλοξενίας είναι προσωπικό (δηλ. δε μεταβιβάζεται σε άλλο συμμετέχοντα αν ο δικαιούχος δε μπορεί 

να συμμετάσχει στη διοργάνωση), δεν περιλαμβάνει τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια από και προς την Ικαρία και 
ισχύει μόνο για τη φετινή διοργάνωση. Καταληκτική ημερομηνία δηλώσεων συμμετοχής από τιτλούχους και 

φιλοξενούμενους ορίζεται η Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019.  

Μεταφορικά μέσα: 
Την Ικαρία εξυπηρετούν πλοία από το λιμάνι του Πειραιά (πληροφορίες στο http://www.yen.gr αλλά και σε 

ιστοσελίδες πώλησης ακτοπλοϊκών εισιτηρίων) ενώ υπάρχει και τακτική αεροπορική σύνδεση με τα αεροδρόμια της 
Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και του Ηρακλείου (πληροφορίες σε ιστοσελίδες πώλησης αεροπορικών εισιτηρίων). 

Πληροφορίες – Δηλώσεις Συμμετοχής: 

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν e-mail στη διεύθυνση: 

ikaroschess2019@gmail.com ή να επικοινωνήσουν με τον κ. Νίκο Λιτσαρδή στο τηλέφωνο: 6978-197617. 

Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση για τα νέα του Διεθνούς Σκακιστικού Τουρνουά “Ίκαρος” 2019, τις 

παλαιότερες διοργανώσεις αλλά και πληροφορίες για το νησί της Ικαρίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

επισκεφθούν τις ιστοσελίδες: http://www.ikaroschess.gr , http://www.island-ikaria.com , http://ikarianet.gr , 

http://www.nikaria.gr , http://www.ikariamag.gr , http://ikariaki.gr/ και https://www.visitikaria.gr/  
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