1ο ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΔΑΣΟΥΣ
14 ΜΑΪΟΥ 1995
Φίλη-φίλε, που αγαπάς το σκάκι,
με χαρά σε πληροφορούμε πως ο Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Τριανδρίας, σε
συνεργασία με τον Όμιλο Σκακιστών ΤΡΙΑνδρίας, διοργανώνουν την πρώτη σκακιστική εκδήλωση
μέσα στο Δάσος.
Μία πανέμορφη και πανοραμική δασική τοποθεσία, απέναντι από το τέρμα των λεωφορείων
της Τριανδρίας (τέρμα Ζαΐμη) στην προέκταση του περιφερειακού, θα φιλοξενήσει το πρώτο
σκακιστικό τουρνουά δάσους. Εκτός από την οικολογική του σημασία, ο χώρος έχει ιδιαίτερο νόημα
για τον Δήμο και τους Δημότες μας, καθώς μέχρι πριν λίγα χρόνια ήταν τα <<Νταμάρια>>.
Στην γενικότερη προσπάθεια για την ανάπτυξη του σκάκι, σε καλούμε να συμμετέχεις σε
όποια σκακιστική εκδήλωση κρίνεις εσύ.
Το τουρνουά απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και κυρίως σε παιδιά Δημοτικού,
Γυμνασίου και Λυκείου. Γι αυτό προβλέψαμε ατομικά τουρνουά για κάθε τάξη, με αντίστοιχα
έπαθλα για τους νικητές.
Ειδικά στα ατομικά τουρνουά, δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές δημοτικών, γυμνασίων
και λυκείων, από όλη την Ελλάδα. Θα διεξαχθούν 12 ατομικά τουρνουά (ένα για κάθε τάξη), με
συμμετοχή 20 μαθητών σε κάθε ένα. Σε περίπτωση μικρής συμμετοχής σε κάποια τάξη, θα γίνει ένας
όμιλος με την αμέσως επόμενη ή προηγούμενη.
Ο κάθε παίκτης θα παίξει επτά αγώνες με διαφορετικούς αντιπάλους και ο χρόνος σκέψης θα
είναι μισή ώρα για όλη την παρτίδα. Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα ισχύσουν α) Αθροιστική
Βαθμολογική Πρόοδος β) Κλήρωση.
ΕΠΑΘΛΑ: Κύπελλο στον πρώτο νικητή ανά τάξη και μετάλλια στους τρεις πρώτους μαθητές
και στην πρώτη μαθήτρια, για κάθε τάξη.
Επειδή δεν θέλουμε να αποκλείσουμε κανένα, φίλη σκακίστρια φίλε σκακιστή, διοργανώνουμε
παράλληλα ματς χάντικαπ, blind σιμουλτανέ, τάντεμ σιμουλτανέ, τουρνουά μπλίτς και λύσεις
προβλημάτων. Αναλυτικά θα γίνουν:
α) ΜΑΤΣ ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Ο Διεθνής Μαίτρ, προπονητής και συγγραφέας Ηλίας Κουρκουνάκης με έλο
2400, θα αντιμετωπίσει ταυτόχρονα πέντε παίκτες, με συνολικό χρόνος σκέψης μιάμιση ώρα για κάθε
παίκτη.
Στο νικητή της συνάντησης (οι παίκτες θα παίξουν σαν ομάδα), θα δοθούν σκακιστικά έπαθλα
συνολικής αξίας 25.000 δρχ.
β) BLIND ΣΙΜΟΥΛΤΑΝΕ: Ο Μετρ FIDE και προπονητής του κλιμακίου εφήβων Αντώνης Βραγοτέρης
με Ελο 2335, θα αντιμετωπίσει ταυτόχρονα πέντε παίκτες με Έλο μέχρι 1700, σε αγώνα επίδειξης με
κλειστά μάτια.
Σε όποιον καταφέρει να τον κερδίσει, θα δοθούν σκακιστικά βιβλία δικής του επιλογής.
γ) ΤΑΝΤΕΜ ΣΙΜΟΥΛΤΑΝΕ: Ο πανελλήνιος πρωταθλητής εφήβων το 1994 Μετρ FIDE Γιάννης
Παπαιωάννου (18 ετών) με έλο 2400 και ο πανελλήνιος πρωταθλητής κάτω των 12 ετών το 1994
Δημήτρης Μαστροβασίλης (11 ετών) με έλο 2105, θα αντιμετωπίσουν ταυτόχρονα 20 παίκτες με έλο
μέχρι 1800, σε τάντεμ αγώνα επίδειξης.

Σε όποιον καταφέρει να τους κερδίσει, θα δοθούν σκακιστικά βιβλία δικής του επιλογής.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι δύο παίκτες θα παίζουν εναλλάξ κάθε κίνηση σε όλες τις σκακιέρες.
δ) ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΠΛΙΤΣ: Ατομικό τουρνουά 7 γύρων για 20 παίκτες με έλο από 1800 και πάνω. Ο
χρόνος σκέψης είναι 5 λεπτά για τον κάθε παίκτη για όλη την παρτίδα.
Στους 3 πρώτους νικητές θα δοθούν χρηματικά έπαθλα συνολικής αξίας 30.000 δρχ.
ε) ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ: Ο Διεθνής Μετρ στο καλλιτεχνικό σκάκι Παύλος Μουτεσίδης, θα
παρουσιάσει σκακιστικά προβλήματα, όπου θα διαγωνιστούν παίκτες ανεξάρτητα από έλο. Εφόσον
είναι δυνατό, μπορούν να συμμετέχουν και παίκτες που παίζουν σε άλλα τουρνουά.
Στους τρεις πρώτους νικητές θα δοθούν κύπελλο και μετάλλια.
στ) ΟΜΙΛΙΑ: Ο Διεθνής Μαίτρ, προπονητής και συγγραφέας Ηλίας Κουρκουνάκης, μετά το τέλος του
χάντικαπ, θα μιλήσει σε γονείς, σκακιστές και φορείς, για την εκπαιδευτική σημασία του σκάκι.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΟΜΙΛΙΑ με θέμα: "Ο επόμενος παγκόσμιος πρωταθλητής", θα γίνει από τον Ηλία
Κουρκουνάκη, την Δευτέρα 14 Μαΐου στο τρίτο όροφο του Δημαρχείου Τριανδρίας.
Επειδή ο αριθμός των σκακιστών, που μπορεί να φιλοξενήσει ο χώρος είναι περιορισμένος,
θα αναγκαστούμε να τηρήσουμε αυστηρά την σειρά προτεραιότητας στις δηλώσεις συμμετοχής.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ μπορείς να δηλώσεις, σε δύο εκδηλώσεις με σειρά προτεραιότητας στους:
α) Δημαρχείο Τριανδρίας, Ελευθερίας 24 τηλ. 912-589 Υπεύθυνη κ. Ευγενία Λιάκου, κάθε μέρα εκτός
Σαββάτου και Κυριακής καί ώρες 7.οο-13.οο π.μ.
β) Εντευκτήριο ΣΚΑΚΙ του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Τριανδρίας, Μιαούλη 2 κάθε Δευτέρα
Τετάρτη και Παρασκευή από 19.00-21.00 μ.μ. και κάθε Σάββατο από τις 9.30 π.μ. μέχρι 12.30 π.μ.
γ) Κώστας Γιουβαντσιούδης, υπεύθυνος σκακιστικού τμήματος του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου
Τριανδρίας και του Ομίλου Σκακιστών ΤΡΙΑνδρίας, Υπατίας 19 τ.κ. 54351 τηλ. 337-740.
Ο Πρόεδρος του Α.Ο.Δ.Τ.
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Η μοναδική άτυχη στιγμή της πορείας μας, ήταν στις 28 Απριλίου, όταν αναγκαστήκαμε
να ακυρώσουμε την μεγαλύτερη (και προτότυπη) σκακιστική γιορτή που θα διοργάνωνε ο
δήμος τριανδρίας, μέσα στο δάσος. Ελπίζουμε, η σημαντική βοήθεια που χρειάζεται για
μιά πανελλαδική εκδήλωση σαν αυτή, να υπάρξει του χρόνου.

