
 

 

 
 
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 26ου ΔΙΕΘΝΟΤ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ, 29/4-5/5/2019  
(το 2ο τησ ςειράσ GP 2019) 

ΔΙΟΡΓΑΝΨΗ: ΟΑΑ Ηράκλειο, Ο Ηρακλείου, Ο ΛΕΩΝ ΚΑΝΣΙΑ  
ΤΝΔΙΟΡΓΑΝΨΗ: Περιφέρεια Κρήτησ, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, Δήμοσ Ηρακλείου, Α Χερςονήςου, Α 
Ν.Αλ/ςού «Νέοι Ηροδότου», Ε.Γ.Ο. Ηρακλείου, Ο Ανωγείων, ΑΠ Πήγαςοσ Ηρακλείου. 
 

ΤΣΗΜΑ ΑΓΨΝΨΝ: 2 Γκρουπ με Ελβετικό FIDE  ςύςτημα 9 (εννέα) γύρων και 7 (επτά) γύρων αντιςτοίχωσ ωσ εξήσ:  
 Α’ group: Ανοιχτό ανεξαρτήτου επιπέδου και ηλικίασ (9 γύροι)  
 Β’ group: Hλικίασ έωσ 12 ετών για αρχάρια παιδιά (7 γύροι)  

 

ΦΨΡΟ ΑΓΨΝΨΝ: GALAXY HOTEL IRAKLIO (*****) Λ. Δημοκρατίασ 75, Ηράκλειο Κρήτησ 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΨΝΨΝ 
Επιβεβαίωςη ςυμμετοχών* Δευτέρα, 29-4-2019 14.00 - 15.30 
Διενέργεια κλήρωςησ 1ου γύρου Δευτέρα, 29-4-2019 15.30 
Σελετή έναρξησ Δευτέρα, 29-4-2019 16.30 
1οσ γύροσ Δευτέρα, 29-4-2019 17.00 
2οσ γύροσ Σρίτη, 30-4-2019 10.00 (μόνο Α’ γκρουπ) 
3οσ γύροσ Σρίτη, 30-4-2019 17.30 
4οσ γύροσ Σετάρτη, 1-5-2019 17.00 
5οσ γύροσ Πέμπτη, 2-5-2019 17.00 
6οσ γύροσ Παραςκευή, 3-5-2019 10.00 (μόνο Α’ γκρουπ) 
7οσ γύροσ Παραςκευή, 3-5-2019 17.30 
8οσ γύροσ άββατο, 4-5-2019 17.00 
9οσ γύροσ Κυριακή, 5-5-2019 14.00  
Σελετή λήξησ Κυριακή, 5-5-2019 20.00 (Α’ & Β’ γκρουπ) 
* Σο χρονοδιάγραμμα θα τηρείται αυςτηρά. Παίκτεσ που προςέρχονται καθυςτερημένα για την επιβεβαίωςη 
ςυμμετοχήσ ενδέχεται να χάςουν τον 1ο γύρο, οπότε θα μπορούν να λάβουν μέροσ από το 2ο γύρο.  
 

XΡΟΝΟ ΚΕΧΗ: 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. 

ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 
 Α’ ΓΚΡΟΤΠ: Γενικό παράβολο 70€,  Παίκτεσ που ανήκουν ςτην Ελληνική κακιςτική Ομοςπονδία 40€, Για 

παίκτεσ από ςυλλόγουσ τησ Ένωςησ κακιςτικών ωματείων Κρήτησ 30€, Για  νέουσ κάτω των  18  
ετών (ανεξαρτήτου ςωματείου) καθώσ και παίκτεσ των διοργανωτών ςωματείων παράβολο 25€. Κάτοχοι των 
τίτλων GM, WGM, IM, WIM εξαιρούνται του παραβόλου. 

 Β’ ΓΚΡΟΤΠ: Παράβολο ςυμμετοχήσ 20€. 
Κατάθεςη παραβόλου ςτον εξήσ λογαριαςμό:  
Σράπεζασ Πειραιώσ GR96 0172 7510 0057 5109 1778 649 με Δικαιούχο: κακιςτικόσ Όμιλοσ Λέων Κάντια.  
την αιτιολογία τησ κατάθεςησ να φαίνεται το ονοματεπώνυμο του ςυμμετέχοντα ςτο τουρνουά. 



 

ΦΡΗΜΑΣΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Οι ςυμμετέχοντεσ και ςτα 3 τουρνουά του ΗΡΑΚΛΕΙΟ Grand Prix 2019 (2-8/1/2019, 29/4-5/5/2019, 3-10/9/2019) 
έχουν δικαίωμα να διεκδικήςουν το ςυγκεντρωτικό έπαθλο των 500€ (μόνο η 1η θέςη). ε περίπτωςη ιςοβαθμίασ το 
έπαθλο μοιράζεται ιςόποςα. Κύπελλα και μετϊλλια θα δοθούν ςτουσ 3 πρώτουσ τησ ςυγκεντρωτικόσ 
βαθμολογύασ του Α’ Γκρουπ. Σε περύπτωςη ιςοβαθμύασ ςτη ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ βαθμολογύα για ςτισ θϋςεισ 1 ϋωσ 3 
θα γύνουν μπαρϊζ μειωμϋνου χρόνου ςκϋψησ (blitz). 

ΚΤΠΕΛΛΑ – ΜΕΣΑΛΛΙΑ 

 Α’ Γκρουπ:  

1οσ, 2οσ & 3οσ  Γενικήσ Κατάταξησ - Κύπελλα και Μετάλλια 

1η, 2η & 3η      Γυναίκα - Κύπελλο και Μετάλλια 

1οσ, 2οσ & 3οσ κάτω των 18 ετών - Κύπελλο και Μετάλλια (γενική κατηγορία, αγόρια κορίτςια) 

1η, 2η & 3η    κάτω των 18 ετών  - Κύπελλο και Μετάλλια (κατηγορία κοριτςιών) 

1οσ, 2οσ & 3οσ κάτω των 14 ετών - Κύπελλο και Μετάλλια (γενική κατηγορία, αγόρια κορίτςια) 

1η, 2η & 3η    κάτω των 14 ετών  - Κύπελλο και Μετάλλια (κατηγορία κοριτςιών) 

1οσ, 2οσ & 3οσ κάτω των 10 ετών - Κύπελλο και Μετάλλια (γενική κατηγορία, αγόρια κορίτςια) 

1η, 2η & 3η    κάτω των 10 ετών  - Κύπελλο και Μετάλλια (κατηγορία κοριτςιών) 

1οσ U1600  - Κύπελλο 

 B’ Γκρουπ:  

1οσ, 2οσ & 3οσ  Γενικήσ Κατάταξησ B΄γκρουπ- Κύπελλα και Μετάλλια 

1η, 2η & 3η       Κύπελλο και Μετάλλια  
 
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΙΟΒΑΘΜΙΑ: Σα χρηματικά έπαθλα μοιράζονται ιςόποςα. Για τα μη-χρηματικά έπαθλα ιςχύουν τα εξήσ 
κριτήρια:  1. Αποτέλεςμα του τουρνουά των ιςόβαθμων (εάν έχουν παίξει όλοι μεταξύ τουσ) 2. Σο κριτήριο buchholz 3. 
Αριθμόσ Νικών 4. Sonnenborn-berger.  
Δικαιούμενοσ πέραν του ενόσ επάθλου παίρνει  το μεγαλύτερο.  
 
ΚΛΗΡΨΕΙ-ΕΞΑΙΡΕΕΙ- ΑΝΑΒΟΛΕ: Η κλήρωςη, αναλυτικά αποτελέςματα, ςτατιςτικά και παρτίδεσ κάθε γύρου θα 
ανακοινώνονται ςτη ςελίδα http://www.heraklionchess.com και ςτο χώρο των αγώνων μετά το πέρασ κάθε γύρου. 
Επιτρέπονται  εξαιρέςεισ (δηλ., μη ςυμμετοχή ςτην κλήρωςη του επόμενου γύρου) με ενημέρωςη του διαιτητή το 
αργότερο 10 λεπτά μετά το τέλοσ του προηγούμενου γύρου. Για ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ εξαίρεςη ο παίκτησ λαμβάνει μιςό 
βαθμό (μέχρι και τον 5ο γύρο). Αναβολέσ δεν δίνονται για κανένα λόγο. Παίκτησ που κληρώνεται και δεν εμφανιςθεί να 
αγωνιςθεί θεωρείται ότι  αποχώρηςε και δεν ςυμπεριλαμβάνεται ςτο εξήσ ςτην κλήρωςη. Ενςτάςεισ 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. 
 
ΠΡΟΥΟΡΕ ΔΙΑΜΟΝΗ: Αθλητέσ και ςυνοδοί δεν έχουν καμία δέςμευςη για το τόπο διαμονήσ τουσ. Η οργανωτική 
επιτροπή εξαςφάλιςε ευνοΰκέσ τιμέσ διαμονήσ κατόπιν διαθεςιμότητασ. Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ επικοινωνήςτε 
ςτο email: klokas@heraklionchess.com 
 
ΔΗΛΨΕΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ: ςτον κ. Κώςτα Κλώκα ςτο 6937880733 ή ςτον κ. Νίκο Παπανδρέου ςτο 6945187043 ή ςτο 
e-mail: klokas@heraklionchess.com. την περίπτωςη αποςτολήσ email να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο, ημερομηνία 
γέννηςησ, ελληνικό & διεθνέσ elo (αν υπάρχουν), ςωματείο. 
 
ΑΡΙΘΜΟ ΤΜΜΕΣΟΦΨΝ:   Μέγιςτοσ  (250). 

Έπαθλα Α’ Group 26ου OPEN 
1οσ νικητήσ 500€ 
2οσ νικητήσ 250€ 
3οσ νικητήσ 150€ 
1η γυναίκα  50€ 

1οσ  < 1600 ELO 50€ 
ύνολο 1.000€ 

Έπαθλα για το  Grand Prix 2019* 
25ο OPEN, 2-8/1 1.000€ 

    26ο OPEN, 29/4-5/5 1.000€ 
27ο OPEN, 3-10/9 1.000€ 

Grand Prix    500 € 
ύνολο 3.500€ 
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