
12ο ∆ΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΚΑΚΙΟΥ RAPID 

 
14ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ RAPID 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ 26 & ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2 0 1 9      
∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:  Σ.Σ. ΠΕΥΚΩΝ – Σ.Α. ΣΥΚΕΩΝ – ΝΕΑΠΟΛΗΣ - Ε.Σ.Σ.Θ-Χ – Ε.Σ.Ο. 

 
ΧΩΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ: Ξενοδοχείο «ΦΙΛΙΠΠΕΙΟΝ»  (∆άσος Σέιχ Σου, περιφερειακή στον κόµβο Νο 7). 
 
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Όλοι οι σκακιστές/στριες που γνωρίζουν τους κανονισµούς και συµφωνούν µε 
την προκήρυξη των αγώνων. Οι σκακιστές-στριες που συµµετέχουν στο τουρνουά θα πρέπει να έχουν 
οπωσδήποτε αθλητικό δελτίο Ε.Σ.Ο.. 
 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ: Ελβετικό 10 γύρων. 
 
ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ:  15́ + 3́ ΄ 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ:  
α) Το µεταξύ των ισοβάθµων τουρνουά (εφόσον έχουν αγωνισθεί όλοι µεταξύ τους) 
β) Buchholtzcut 1, µετά την αφαίρεση της χαµηλότερης βαθµολογίας των αντιπάλων 
γ) Buchholtz 
δ) Sonneborn – Berger 
ε) Αριθµός νικών 
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ: ∆ιεθνές έλο RAPID.  
 
ΠΑΡΑΒΟΛΟ: Γενικό παράβολο 20€. Τα αδέλφια έχουν έκπτωση 5€ το δεύτερο παιδί. Σκακιστές/στριες που 
συµµετέχουν και στο τουρνουά Blitz θα πληρώσουν και για τα δύο (2) τουρνουά συνολικά 25€. ΑΜΕΑ 
∆ΩΡΕΑΝ.  
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Έως την Πέµπτη 25/10/2019. Εκπρόθεσµες δηλώσεις 
συµµετοχών θα γίνουν δεκτές εφ όσον ο χώρος το επιτρέπει και µε παράβολο 25 ευρώ.  
 
ΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΓΥΡΟΥ: Παρασκευή 25/10/2019  στις 23.00 µ.µ. 
 
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: Ο κάθε σκακιστής/στρια έχει δικαίωµα για δυο (2) εξαιρέσεις µε προϋπόθεση να έχει 
ενηµερώσει  έγκαιρα τους διαιτητές των αγώνων. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ!  Οι επιβεβαιώσεις συµµετοχών θα γίνονται στη Γραµµατεία των αγώνων το Σάββατο 26/10/2019 
από τις 15.00́ έως τις 15.45́ µ.µ. 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 
ΤΕΛΕΤΗ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

Σάββατο 26/10  16.00 µ.µ. 
    

ΣΑΒΒΑΤΟ  1ος  16.30 µ.µ.  2ος  17.20 µ.µ. 3ος  18.10 µ.µ. 4ος  19.00 µ.µ. 5ος  19.50 µ.µ. 
ΚΥΡΙΑΚΗ  6ος  10.00 π.µ. 7ος  10.50 π.µ. 8ος  11.40 π.µ. 9ος  12.30 µ.µ. 10ος 13.20 µ.µ. 
ΤΕΛΕΤΗ 
ΛΗΞΗΣ 

Κυριακή 27/10 14.30 µ.µ. 
    

 
 
 
 
 



 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ:  ΣΥΝΟΛΟ 1.600 ΕΥΡΩ 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 
 

1ος  300 € 2ος 250 € 3ος 200 € 4ος 150 € 5ος 100 € 6ος  50 € 

1η  γυναίκα 200€  2η 
γυναίκα  150€  3η  γυναίκα  100€  1ος <2000 elo 50€    1ος Βετεράνος>55 50€  

 
ΕΠΑΘΛΑ 

Κύπελλα στους 3 πρώτους και τις 3 πρώτες νικήτριες της γενικής κατάταξης.  
Κύπελλο στον πρωταθλητή Ελλάδος. Κύπελλο στην πρωταθλήτρια Ελλάδος. Μετάλλια στον δεύτερο – τρίτο 
και αντίστοιχα στην δεύτερη – τρίτη γυναίκα. 
Μετάλλια στους 3 πρώτους και στην πρώτη νικήτρια  των παρακάτω κατηγοριών: Κάτω των 8, 10, 12, 14, ετών.  
Τα χρηµατικά έπαθλα δεν µοιράζονται.  
Ο αθλητής δεν δικαιούται παραπάνω από ένα χρηµατικό έπαθλο. 
Οι σκακιστές άνω των 55 ετών θεωρούνται βετεράνοι. 
 

∆ΙΑΜΟΝΗ 
∆ΙΑΜΟΝΗ – ΧΩΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ: Ξενοδοχείο ΦΙΛΙΠΠΕΙΟΝ ****   Θεσσαλονίκη 
∆ίκλινο δωµάτιο (τιµές κατά άτοµο): 30€  µε πρωινό. Ηµιδιατροφή 33€. Πλήρης διατροφή 36€.  
Τρίκλινο δωµάτιο (τιµές κατά άτοµο): 29€ µε πρωινό. Ηµιδιατροφή 32€. Πλήρης διατροφή 35€. 
 Μονόκλινο: 55 ευρώ. Παιδιά έως 12 ετών στο δωµάτιο των γονιών τους πληρώνουν το 50% της τιµής.  
Η διαµονή στο ξενοδοχείο ∆ΕΝ είναι υποχρεωτική. 
Σε GM παρέχεται δωρεάν διαµονή και διατροφή για δυο διανυκτερεύσεις σε δίκλινα δωµάτια. Σε IM δωρεάν 
διαµονή µε πρωινό. Οι σκακιστές/στριες µε τους παραπάνω τίτλους δεν πληρώνουν παράβολο συµµετοχής. 
Παράβολο δεν πληρώνουν και οι σκακιστές/στριες µε έλο (RAPID)  άνω του 2300. 
 
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ:  Ένσταση ασκείται κατά απόφασης του διαιτητή ή του Επικεφαλής ∆ιαιτητή και κατατίθεται 
εγγράφως στον ∆ιευθυντή Αγώνων. Η ένσταση  ασκείται αµέσως µετά τη λήξη της υπόψη συνάντησης και µέσα 
σε 5́  λεπτά. Η ένσταση, µε το παράβολο των 50€, υποβάλλεται στην Επιτροπή Ενστάσεων που είναι υπεύθυνη 
για την εκδίκαση της ένστασης. Η Επιτροπή Ενστάσεων ορίζεται από τον ∆ιευθυντή Αγώνων πριν την έναρξη 
του 1ου γύρου στην τεχνική συνάντηση των οµάδων. 
 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΞΕΝ. «ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ»: Το ξενοδοχείο διαθέτει λεωφορείο το οποίο θα ξεκινήσει 
από Αρχαιολογικό Μουσείο. Η αναχώρηση προς το ξενοδοχείο θα είναι το Σάββατο στις 15.00 µ.µ. και την 
Κυριακη στις 9.00 π.µ. Η επιστροφή θα γίνει µε την λήξη των αγώνων. 
 
ΓΕΝΙΚΑ: Για ό, τι δεν περιλαµβάνει η προκήρυξη, αρµόδια είναι η διεύθυνση των αγώνων. 
 
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:  
1) Κυθαρίδης Αργύριος (Πρόεδρος Ε.Σ.Σ.Θ-Χ)  
2) Γιαννουλάκης Σπυρίδων (Πρόεδρος Σ.Α. Συκεών - Νεάπολης)  
3) ∆ρακάκης Παναγιώτης (πρόεδρος Σ.Σ. Πεύκων) 
 
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ: Τσαρουχάς Βασίλης 
 
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ: IA Γεροντόπουλος Πρόδροµος 
 
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: oustampasidoulena@gmail.com 
Ουσταµπασίδου Λένα: 6974 605518   
  
 
. 


