1ος ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΝΥΚΤΕΡΙΝΟΣ
ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ 15 (23,30) ΚΥΡΙΑΚΗ 16 (11,30) ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Μ.Ε.Α.Σ. ΤΡΙΤΩΝ – Ε.Σ.Σ.Θ-Χ – ΕΣΟ
1) ΧΩΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ: Συνεδριακό κέντρο «HELEXPO», αίθουσα «ΑΙΜΙΛΙΟΣ
ΡΙΑΔΗΣ»
2) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Όλοι/ες οι σκακιστές/στριες ανεξαρτήτως ηλικίας που
γνωρίζουν τους κανονισμούς και συμφωνούν με την προκήρυξη των αγώνων.
3) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ: Ελβετικό σύστημα 11 γύρων διπλών συναντήσεων (λευκά και
μαύρα με τον ίδιο αντίπαλο). Η κλήρωση θα γίνεται με αγνόηση των χρωμάτων.
4) ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ: Δέκα λεπτά συν πέντε δευτερόλεπτα προστιθέμενο χρόνο για
κάθε κίνηση (10΄+ 5΄΄), από την πρώτη κίνηση, για τον κάθε παίκτη.
5) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ: 1. Buchholz -2, 2. Sonneborn-Berger -2, 5. Άθροισμα
Buchholz αντιπάλων
6) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ: Διεθνές Elo Rapid.
7) ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Γενική 10€. 2ο μέλος της ίδιας οικογένειας 5€. Το
τρίτο μέλος της ίδιας οικογένειας συμμετέχει δωρεάν. Τα Α.Μ.Ε.Α. παίζουν δωρεάν. Οι
συνδρομές θα διατεθούν για την ενίσχυση του Προγράμματος Κοινωνικής Προσφοράς
της διοργάνωσης του 10ου νυκτερινού ημιμαραθωνίου
8) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Έως το Σάββατο 15 Οκτωβρίου
14.00μμ.
Εκπρόθεσμες δηλώσεις συμμετοχών θα γίνουν δεκτές εφόσον ο χώρος το επιτρέπει.
9) ΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΓΥΡΟΥ: Σάββατο 15 Οκτωβρίου 22.45 μ.μ.
10) ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: Επιτρέπονται ανά παίκτη όσες εξαιρέσεις θέλει, δηλαδή μπορεί να μην
παίξει σε όσες παρτίδες δε θέλει, αρκεί να το γνωστοποιήσει στους διαιτητές πριν την
έναρξη του μεθεπόμενου γύρου.

Επιβεβαιώσεις συμμετοχών στη Γραμματεία αγώνων Σάββατο 15/10/2022 21.30΄ έως
22.30΄μ.μ.
11) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ RAPID
ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ Σάββατο 15/10/2022 23.00μ.μ.
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΘΕ ΓΥΡΟΥ
ΓΥΡΟΣ
1ος α
1ος β
2ος α
2ος β
3ος α
3ος β
4ος α
4ος β
Διάλειμμα

ΩΡΑ
23:30
00:00
00:30
01:00
01:30
02:00
02:30
03:00
03:30

ΓΥΡΟΣ
5ος α
5ος β
6ος α
6ος β
7ος α
7ος β
8ος α
8ος β
Διάλειμμα

ΩΡΑ
04:00
04:30
05:00
05:30
06:00
06:30
07:00
07:30
08:00

ΓΥΡΟΣ
9ος α
9ος β
10ος α
10ος β
11ος α
11ος β
Απονομές

ΩΡΑ
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
12:30

12) ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ RAPID: ΣΥΝΟΛΟ 700 ΕΥΡΩ
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
ΘΕΣΗ
1ος
2ος
3ος
4ος
5ος
1η γυναίκα
1ος κάτω των 20
1ος κάτω των 18

ΕΠΑΘΛΟ
250 €
150 €
100 €
70 €
50 €
50 €
40 €
30 €

13) ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ:
-Κύπελλα στους 3 πρώτους και στην 1η νικήτρια της γενικής κατάταξης.
-Μετάλλια στους 3 πρώτους και στην πρώτη νικήτρια των παρακάτω κατηγοριών:
-Κάτω των 10, 12, 14, 16 ετών και Βετεράνων.
-Τα χρηματικά έπαθλα δεν μοιράζονται.
-Ο αθλητής δεν δικαιούται παραπάνω από ένα χρηματικό έπαθλο.

-Οι σκακιστές άνω των 65 ετών θεωρούνται βετεράνοι.
θα υπάρξουν και έπαθλα για άλλες ειδικές κατηγορίες (μικρότερου σε ηλικία, «ευ
αγωνίζεσθαι», παικτών από άλλες περιοχές, κ.ά.). (ο κάθε νικητής δικαιούται ένα –το
υψηλότερο- έπαθλο).
Σε όλους τους συμμετέχοντες θα απονεμηθεί αναμνηστικό δίπλωμα.
14) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Ε.Σ.Ο.:
Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τα όσα ρητά ορίζονται στο εγκεκριμένο
από την Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της Γ.Γ.Α. ισχύον Αγωνιστικό
Υγειονομικό Πρωτόκολλο της Ε.Σ.Ο., όπως έχει αναρτηθεί στον παρακάτω ηλεκτρονικό
σύνδεσμο στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας και σύμφωνα με τις εκάστοτε τροποποιήσεις
του:
www.chessfed.gr/wp-content/uploads/2021/07/ΕΣΟ-Αγωνιστικό-ΠρωτόκολλοΕΣΟ-τροπ-19-7-2021.pdf
15) ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ:
Επικεφαλής διαιτητής: Γεροντόπουλος Πρόδρομος
Υπεύθυνος κληρώσεων: Χρήστος Μπούσιος
16) ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Θα γίνονται μέσω Ηλεκτρονικής φόρμας δηώσεων συμμετοχής:
https://docs.google.com/forms/d/1RVlVpBpM1NrTcTiSwU6_nVkFcrVC6fGmQpDOx8WeCqI/edit

ή εγγράφως στο email: kostas@mychess.gr, δηλώνοντας ονοματεπώνυμο, Ελληνικό και
Διεθνές ΕΛΟ, Fide id και Α.Μ. Ε.Σ.Ο. εφόσον υπάρχουν.
Πληροφορίες: Κώστας Γιουβαντσιούδης, τηλέφωνο επικοινωνίας: 6934798540
https://mychess.gr/
17) ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ: Δρόσος Χριστόπουλος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ: Κώστας Γιουβαντσιούδης
18) ANTICHEATING CONTROL: Η διοργάνωση διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει
έλεγχο για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ηλεκτρονικής υποβοήθησης (Anti cheating
measures)
σύμφωνα
με
τους
ισχύοντες
κανονισμούς
της
F.I.D.E.:
https://handbook.fide.com/chapter/AntiCheatingRegulations.
19) ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Υποβάλλονται με παράβολο 10€ μετά τη λήξη του γύρου. Υπεύθυνη
για την εκδίκαση είναι η Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία αποτελείται από τρεις (3) παίκτες.
Αν η ένσταση γίνει δεκτή, το παράβολο επιστρέφεται, αλλιώς εκπίπτει υπέρ της
διοργάνωσης.

20) Εάν οι διοργανωτές κρίνουν ότι οι συμμετοχές είναι λίγες θα προχωρήσουν σε μείωση
των γύρων και των επάθλων αντίστοιχα που θα ανακοινωθούν πριν την έναρξη του 1ου
Γύρου.
21) Η διοργάνωση συμπληρώνει και ενισχύει τη διοργάνωση του 10ου Νυκτερινού
ημιμαραθώνιου Θεσσαλονίκης και του 1ου social offer family mile. Έχουν προσκληθεί
να παίξουν κορυφαίοι Έλληνες σκακιστές.
22) Σε όλη τη διάρκεια των αγώνων θα λειτουργεί χώρος εστίασης, με νερά, αναψυκτικά,
καφέ, τσάι, σάντουιτς, μπάρες, κ.ά. Ειδικά πουφ θα γίνει προσπάθεια να υπάρχουν στο
χώρο των αγώνων για ξεκούραση των αθλητών.
23) ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ - ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ: Οι απονομές θα γίνουν μαζί με αυτές του 1ου
social offer family mile στις 12.30 στο Άγαλμα του Μ. Αλέξανδρου στην παραλία της
Θεσσαλονίκης.
24) ΓΕΝΙΚΑ: Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη αρμόδια είναι η
Διεύθυνση των αγώνων.
Σας καλούμε να συμμετάσχετε σε μια μοναδική εμπειρία,
έναν νυκτερινό μαραθώνιο σκακιού,
δοκιμάζοντας τις πνευματικές και φυσικές σας αντοχές
παίζοντας 22 παρτίδες σε 12 ώρες, ή όσο θέλετε ή αντέχετε!
Όλο το δυναμικό του Μ.Ε.Α.Σ. ΤΡΙΤΩΝ και της ΕΣΣΘ/Χ
θα βρίσκεται στη διάθεσή σας,
ώστε το μοναδικό αυτό τουρνουά να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία.
Οι εξαιρετικοί χώροι της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης
εξασφαλίζουν ένα ιδανικό περιβάλλον για το ξεχωριστό αυτό τουρνουά.
Τα πλούσια έπαθλα θα απονεμηθούν
σε τουλάχιστον 20 σκακιστές/σκακίστριες.
Δηλώστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας
για να διευκολύνετε την προετοιμασία του μαραθώνιου τουρνουά.
Ηλεκτρονική φόρμα δηλώσεων συμμετοχής:
https://docs.google.com/forms/d/1RVlVpBpM1NrTcTiSwU6_nVkFcrVC6fGmQpDOx8WeCqI/edit

