ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4ου “FISCHER MEMORIAL” & 4ου “CAPABLANCA MEMORIAL”
GM/IM ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 9‐17/4/2018
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Ηράκλειο ΟΑΑ, ΣΟ Ηρακλείου, ΣΟ ΛΕΩΝ ΚΑΝΤΙΑ
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, Δήμος Ηρακλείου.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ: 2 κλειστά τουρνουά με 10 παίκτες το καθένα με σύστημα πουλ (round robin) απλών
συναντήσεων (όλοι εναντίων όλων) με δυνατότητα επίτευξης νόρμας γκραν μαιτρ και διεθνούς μαιτρ, με μέσο
όρο μεγαλύτερο του 2381.
ΧΩΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ: GALAXY HOTEL IRAKLIO (*****) Λ. Δημοκρατίας 75, Ηράκλειο Κρήτης

ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Elo
2201‐2250
2251‐2300
2301‐2350
2351‐2400
2401‐2450
2451‐2500
+2500

Παράβολο
800€
750€
700€
650€
600€
550€
500€

Το παράβολο συμμετοχής περιλαμβάνει και τη διαμονή και ορίζεται με
βάση το δημοσιευμένο elo της περιόδου επιβεβαίωσης συμμετοχής. Η
έγκυρη επιβεβαίωση συμμετοχής προϋποθέτει την κατάθεση του
αντίστοιχου παραβόλου στο λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς:
IBAN: GR 45 0171 5560 0065 5614 1864 998
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΕΩΝ ΚΑΝΤΙΑ
Στους προσκεκλημένους παίκτες που φέρουν το τίτλο του γκρανμαιτρ
(GM) προσφέρεται φιλοξενία πλήρους διατροφής στο ξενοδοχείο GALAXY
HOTEL (*****) καθώς και αμοιβή παρουσίας κατόπιν συμφωνίας.

ΔΙΑΜΟΝΗ: Το παράβολο συμμετοχής περιλαμβάνει τη διαμονή 8 διανυκτερεύσεων σε δίκλινο
δωμάτιο με εξαιρετικά πλούσιο και νόστιμο πρωϊνό στο ***** Ξενοδοχείο Galaxy Iraklion στο οποίο
είναι και ο χώρος αγώνων.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
Προθεσμία καταβολής παραβόλου
Διενέργεια κλήρωσης ‐ Δημοσίευση
Τελετή έναρξης
1ος γύρος
2ος γύρος
3ος γύρος
4ος γύρος
5ος γύρος
6ος γύρος
7ος γύρος
8ος γύρος
9ος γύρος
Τελετή λήξης

Παρασκευή,16‐3‐2018
Παρασκευή,16‐3‐2018
Δευτέρα, 9‐4‐2018
Δευτέρα, 9‐4‐2018
Τρίτη, 10‐4‐2018
Τετάρτη, 11‐4‐20187
Πέμπτη, 12‐4‐2018
Παρασκευή, 13‐4‐2018
Σάββατο, 14‐4‐2018
Κυριακή, 15‐4‐2018
Δευτέρα, 16‐4‐2018
Τρίτη, 17‐4‐2018
Τρίτη, 17‐4‐2018

19.00
16.30
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
14.00
20.00

XΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ: 1 ώρα και 30 λεπτά για τις πρώτες 40 κινήσεις για κάθε παίκτη και 30 λεπτά πρόσθετου
χρόνου με την ολοκλήρωση της 40ης κίνησης. Επιπρόσθετα, από την 1η κίνηση και για κάθε κίνηση 30
δευτερόλεπτα πρόσθετου χρόνου για κάθε παίκτη. Η καταγραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική σε όλη τη
διάρκεια της παρτίδας. Προσοχή: Σκακιστής που, 30 λεπτά μετά την ώρα έναρξης κάποιου γύρου, δεν θα έχει
ξεκινήσει να αγωνίζεται, θα χάνει την παρτίδα.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ: 1. Αποτέλεσμα του τουρνουά των ισόβαθμων 2. Παρτίδες με τα μαύρα 3.
Το κριτήριο Koya 4. Το κριτήριο sonneborn‐berger.
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ σε αποφάσεις της διαιτησίας μπορούν να απευθύνονται στην επιτροπή ενστάσεων ως
δέκα λεπτά μετά τη λήξη του γύρου, συνοδευόμενες από παράβολο 100€, που επιστρέφεται σε
περίπτωση δικαίωσης.
ANTI‐CHEATING: Κατά τη διάρκεια της παρτίδας απαγορεύεται η εμφάνιση και η χρήση κινητών και γενικά
οποιασδήποτε ηλεκτρονικής συσκευής επικοινωνίας στην αίθουσα αγώνων και γενικά σε ΟΛΟΥΣ τους χώρους
των εγκαταστάσεων των αγώνων.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: στον κ. Κώστα Κλώκα στο 6937880733 ή στο e‐
mail: klokas@heraklionchess.com ή klokas@soi.gr

