ΔΝΧΗ ΚΑΚΙΣΙΚΧΝ ΧΜΑΣΔΙΧΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ
Αρ. Πρωτ. 151/2018

14ο ΑΝΟΙΚΣΟ ΑΣΟΜΙΚΟ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑ ΔΠΔΠ (2018)
14 ΑΝΟΙΚΣΟ ΑΣΟΜΙΚΟ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑ ΔΠΔΠ ΓΤΝΑΙΚΧΝ (2018)
ο

1. ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ

ο

Η Έλσζε Σθαθηζηηθώλ Σσκαηείσλ Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ πξνθεξύζζεη ην 14 Ανοικτό Ατομικό
ο
Πρωτάθλημα ΔΠΔΠ θαη ην 14 Ανοικτό Ατομικό Πρωτάθλημα Γυναικών ΔΠΔΠ.

2. ΥΧΡΟ ΑΓΧΝΧΝ
Οη αγώλεο ζα δηεμαρζνύλ ζηελ Κόξηλζν ζηελ έδξα ηεο Σ.Α.Κ. «ν Αξγνλαύηεο» (νδόο Κνιηάηζνπ 112) κε
ζπλδηνξγαλσηή ηελ Σ.Α.Κ. «ν Αξγνλαύηεο».

3. ΤΣΗΜΑ ΓΙΔΞΑΓΧΓΗ ΑΓΧΝΧΝ
ν

ν

Τν 14 Αλνηθηό Αηνκηθό Πξσηάζιεκα ΔΣΣΠΔΠ θαη ην 14 Αλνηθηό Αηνκηθό Πξσηάζιεκα ΔΣΣΠΔΠ
Γπλαηθώλ ζα γίλεη ζε έλα εληαίν ηνπξλνπά κε δηεζλή αμηνιόγεζε.
Αλάινγα κε ηε δπλακηθόηεηα νη παίθηεο ζα ρσξηζηνύλ ζε 2 νκίινπο Α’ θαη Β’. Σηνλ Α’ όκηιν ζα
αγσληζηνύλ παίθηεο κε ΔΛΟ κεγαιύηεξν από 1200 ελώ ζηνλ Β’ κε ΔΛΟ κηθξόηεξν από 1200. Μπνξεί
λα ππάξμνπλ θάπνηεο εμαηξέζεηο θαηά ηελ θξίζε ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο.

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΝΧΝ
Οη αγώλεο ζα γίλνπλ κε ειβεηηθό ζύζηεκα πέληε ( 5 ) γύξσλ, ζύκθσλα κε ην παξαθάησ πξόγξακκα :
Παξαζθεπή 16 Μαξηίνπ 2018
Δπηβεβαίσζε ζπκκεηνρώλ - Κιήξσζε
17:00
Παξαζθεπή 16 Μαξηίνπ 2018
1νο Γύξνο
18:00
Σάββαην
17 Μαξηίνπ 2018
2νο Γύξνο
10:00
Σάββαην
17 Μαξηίνπ 2018
3νο Γύξνο
18:00
Κπξηαθή
18 Μαξηίνπ 2018
4νο Γύξνο
09:00
Κπξηαθή
18 Μαξηίνπ 2018
5νο Γύξνο
16:00
Κπξηαθή
18 Μαξηίνπ 2018
Τειεηή Λήμεο
20:00

5. ΥΡΟΝΟ ΚΔΦΗ
Ο ρξόλνο ζθέςεο γηα θάζε παίθηε, είλαη 90 ιεπηά γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο παξηίδαο. Δπηπιένλ, από ηελ
πξώηε θίλεζε θαη γηα θάζε θίλεζε πνπ νινθιεξώλεη ν παίθηεο, παίξλεη αθόκε κηζό ιεπηό (30”) ρξόλνπ
ζθέςεο.
Η θαηαγξαθή ησλ θηλήζεσλ είλαη ππνρξεσηηθή ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο παξηίδαο.
Σθαθηζηήο - ζθαθίζηξηα, πνπ δελ έρεη πξνζέιζεη γηα λα αγσληζηεί κεηά ηελ πάξνδν 30 λεπτών από ηελ
έλαξμε ησλ αγώλσλ, κεδελίδεηαη. (άξζξν 6.6 FIDE Laws of Chess).

6. ΑΡΗ ΙΟΒΑΘΜΙΑ
Σε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο, όιεο νη ζέζεηο θαζνξίδνληαη ζύκθσλα κε ηα αθόινπζα θξηηήξηα:
α) Απνηέιεζκα ηνπ ηνπξλνπά ησλ ηζόβαζκσλ
β) Τν θξηηήξην Μπνύρνιηδ cut 1 (άζξνηζκα βαζκώλ αληηπάισλ κείνλ ην ρεηξόηεξν απνηέιεζκα)
γ) Τν θξηηήξην Μπνύρνιηδ (άζξνηζκα βαζκώλ αληηπάισλ)
δ) Τν θξηηήξην Σόλλεκπνξλ-Μπέξγθεξ (βαζκνί αληηπάισλ αλάινγα κε ην απνηέιεζκα)
ε) Αξηζκόο ληθώλ
ζη) Αλ κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ θξηηεξίσλ ππάξρεη ηζνβαζκία ζηηο ηξεηο πξώηεο ζέζεηο, ζα
αθνινπζήζεη αγώλαο κπαξάδ δηπιώλ ζπλαληήζεσλ κεηαμύ ησλ ηζόβαζκσλ κε ρξόλν ζθέςεο 3’+2’’ κε
θιήξσζε γηα ην ρξώκα ηνπ πξώηνπ γύξνπ. Αλ θαη νη αγώλεο απηνί ιήμνπλ ηζόπαινη ζα γίλεη θιήξσζε.

7. ΑΡΥΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΞΗ
Σύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα γεληθή νδεγία ηεο ΚΔΓ, ν αξρηθόο θαηάινγνο θαηάηαμεο ησλ ζπκκεηερόλησλ
γηα ηηο αλάγθεο ηεο θιήξσζεο, γίλεηαη κε πξώην θξηηήξην ην δηεζλέο ΔΛΟ - ηίηιν, κε δεύηεξν θξηηήξην ην
Δζληθό ΔΛΟ - ηίηιν θαη ζηελ ζπλέρεηα αιθαβεηηθά κε ιαηηληθνύο ραξαθηήξεο.

ΔΝΧΗ ΚΑΚΙΣΙΚΧΝ ΧΜΑΣΔΙΧΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ
8. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗ :
Τν παξάβνιν ζπκκεηνρήο νξίδεηαη ζε 5 επξώ θαη γηα αζιεηέο <18 εηώλ, νξίδεηαη ζε 3 επξώ. Τα
νπ
παξάβνια ζα θαηαηεζνύλ ζην ρώξν ησλ αγώλσλ πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 1 γύξνπ.

9. ΔΝΣΑΔΙ
Υπνβάιινληαη έσο θαη 30 ιεπηά κεηά ηε ιήμε ηνπ αγώλα κε θαηαβνιή παξάβνινπ 90 επξώ θαη
εθδηθάδεηαη ακέζσο.

10. ΔΠΑΘΛΑ
Θα δνζνύλ θύπειια ζηνλ πξώην γεληθήο, ζηνλ πξώην θαη πξώηε ΔΣΣΠΔΠ ηνπ Α’ νκίινπ θαη κεηάιιηα
ζηνπο 3 πξώηνπο θαη ησλ 2 νκίισλ θαζώο θαη ζηελ θαηεγνξία γπλαηθώλ θαη <18. Ο πξώηνο ληθεηήο θαη ε
πξώηε ληθήηξηα ηνπ Α’ νκίινπ (αζιεηέο ηεο ΔΣΣΠΔΠ) αλαθεξύζζνληαη πξσηαζιεηέο ΔΣΣΠΔΠ.

11. ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΑΓΧΝΧΝ - ΓΙΑΙΣΗΣΔ ΑΓΧΝΧΝ
Γηεπζπληήο Αγώλσλ νξίζηεθε ν θύξηνο Γηάλλεο Παπαθπξηάθνο θαη επηθεθαιήο δηαηηεηήο ε θπξία Τάληα
Καξαιή.

12. ΓΗΛΧΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Οη δειώζεηο ζπκκεηνρήο ζα γίλνληαη κέρξη ηελ Πέκπηε 15 Μαξηίνπ ζηνλ ζπλδηνξγαλσηή ζύιινγν :
Υπεύζπλνο : Γηάλλεο Παπαθπξηάθνο ηει 6937390924 argonaytis.chess@gmail.com
ή ζην email ηεο ΔΣΣΠΔΠ esspep.skaki@gmail.com

13. ΓΙΑΜΟΝΗ
Πξνηεηλόκελν μελνδνρείν : EPHIRA Δζληθήο Αληηζηάζεσο 52, Κόξηλζνο ηει.: 27410 22434 / 27410
24021 / 27410 24022
Οη ηηκέο δσκαηίνπ αλά δηαλπθηέξεπζε κε πξσηλό είλαη :
ΣΤΠΟ ΓΧΜΑΣΙΟΤ
Μνλόθιηλν

TIMH
40 €

Γίθιηλν

50 €

Τξίθιηλν

60 €

14. ΓΔΝΙΚΑ
Γηα θάζε δήηεκα πνπ δελ πξνβιέπεηαη από απηή ηελ Πξνθήξπμε ή από ηνπο θαλνληζκνύο ηεο FIDE θαη
ηεο ΔΣΟ, αξκόδηα είλαη ε δηεύζπλζε ησλ αγώλσλ.
Δλεκέξσζε γηα ηνπο αγώλεο από ην www.esspep.gr

Η ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ΔΤΑΓΓΔΛΙΑ ΑΤΓΟΤΛΗ

ΑΛΔΞΗ ΜΠΟΤΡΝΑΚΑ

