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8ο ΑΝΟΗΚΣΟ ΑΣΟΜΗΚΟ ΠΡΧΣΑΘΛΖΜΑ ΜΠΛΗΣΕ Δ...ΠΔ.Π. 2018
ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ
1. ΓΗΟΡΓΑΝΧΖ

ο

Η Έλσζε θαθηζηηθώλ σκαηείσλ Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ πξνθεξύζζεη ην 8 Αλοηθτό Ατοκηθό
Πρωτάζιεκα Μπιητδ. Σν ηνπξλνπά αμηνινγείηαη κε δηεζλέο ΔΛΟ blitz.

2. ΣΟΠΟ & ΥΧΡΟ ΑΓΧΝΧΝ - ΤΣΖΜΑ ΑΓΧΝΧΝ - ΥΡΟΝΟ ΚΔΦΖ
Οη αγώλεο ζα δηεμαρζνύλ ηελ Κπξηαθή 25ε Ννεκβξίνπ 2018 θαη ώξα 11:00 ζην Ναύπιην (Βνπιεπηηθό,
νδόο ηατθνπνύινπ, πίζσ από ηελ πιαηεία πληάγκαηνο), απόθαζε Γ 158/10-2018
Ο ρξόλνο ζθέςεο γηα θάζε παίθηε είλαη 5 ιεπτά. Δπηπιένλ από ηελ πξώηε θίλεζε θαη γηα θάζε θίλεζε
πνπ νινθιεξώλεη ν παίθηεο, παίξλεη αθόκε τρία δεπηεξόιεπηα (3”) ρξόλνπ ζθέςεο.
Σν ζύζηεκα ησλ αγώλσλ ζα νξηζζεί κε βάζε ησλ αξηζκό ζπκκεηνρώλ θαη ζύκθσλα κε ηνλ παξαθάησ
ελδεηθηηθό πίλαθα:
ΤΜΜΔΣΟΥΔ
ΤΣΖΜΑ ΑΓΧΝΧΝ
< 20

Διβεηηθό 7 γύξσλ

20 +

Διβεηηθό 9 γύξσλ

3. ΑΡΖ ΗΟΒΑΘΜΗΑ
Όιεο νη ζέζεηο θαζνξίδνληαη ζύκθσλα κε ηα αθόινπζα θξηηήξηα άξζεο ηζνβαζκίαο:
1. Απνηέιεζκα ηνπ ηνπξλνπά ησλ ηζόβαζκσλ (εάλ έρνπλ παίμεη όινη κεηαμύ ηνπο).
2. Μπνύρνιηο (cut -1) (άζξνηζκα βαζκώλ αληηπάισλ πιελ ηνπ πην αδύλαηνπ)
3. Σν θξηηήξην όλλεκπνξλ-Μπέξγθεξ (βαζκνί αληηπάισλ αλάινγα κε ην απνηέιεζκα).
4. Αξηζκόο ληθώλ
5. Άζξνηζκα πξννδεπηηθήο βαζκνινγίαο (θαη ηα θξηηήξηα άξζεο ηεο).

4. ΓΖΛΧΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ – ΔΠΑΘΛΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΟ
Οη δειώζεηο ζπκκεηνρήο γίλνληαη ζην email ηεο ΔΠΔΠ esspep.skaki@gmail.com ή ζην ηειέθσλν:
6973534104 έως τελ Παρασθεσή 23/11/2018. ηηο δειώζεηο αλαθέξεηαη ν θσδηθόο FIDE θαη όηαλ δελ
ππάξρεη, ην νλνκαηεπώλπκν κε ιαηηληθνύο ραξαθηήξεο. Δπηβεβαίσζε ζπκκεηνρήο έσο θαη κησή (30’)
ώρα πξηλ ηελ έλαξμε ησλ αγώλσλ.
Μέγηστος αρηζκός σσκκετοτώλ 60 άτοκα. Θα τερεζεί σεηρά προτεραηότετας.
Ο πξώηνο αζιεηήο ηεο ΔΠΔΠ, αλαθεξύζζεηαη Πξσηαζιεηήο Μπιηηδ ΔΠΔΠ 2018 θαη ε πξώηε
γπλαίθα Πξσηαζιήηξηα Μπιηηδ ΔΠΔΠ 2018.
Οη 3 πξώηνη ηεο θαηάηαμεο θαη νη 3 πξώηεο από ηελ θαηεγνξία γπλαηθώλ βξαβεύνληαη κε κεηάιιην,
όπσο θαη νη 3 πξώηνη θάησ ησλ 18. Ο πξώηνο ηεο θαηάηαμεο θαζώο θαη ν πξσηαζιεηήο θαη ε
πξσηαζιήηξηα ΔΠΔΠ παίξλνπλ θαη θύπειιν.
Παράβοιο σσκκετοτής : 5 επξώ. Γηα ζπκκεηέρνληεο από ηελ ίδηα νηθνγέλεηα ζα δηακνξθσζεί
σο εμήο : 2 άηνκα 8 επξώ θαη ηα 3 άηνκα 10 επξώ.

5. ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΑΓΧΝΧΝ – ΓΗΑΗΣΖΗΑ
Ο Γηεπζπληήο Αγώλσλ ζα νξηζζεί από ην Γ ηεο ΔΠΔΠ θαη νη δηαηηεηέο από ηελ ΣΔΓ ηεο ΔΠΔΠ.

6. ΔΝΣΑΔΗ
Τπνβάιινληαη ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηεο ππόςε παξηίδαο. Τπεύζπλε γηα ηελ εθδίθαζε ηεο έλζηαζεο
είλαη ε Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ ησλ αγώλσλ πνπ ζα νξίζεη ην Γ ηεο ΔΠΔΠ.
Σν παξάβνιν νξίδεηαη ζηα 50 € θαη κπνξεί λα θαηαηεζεί ζην δηεπζπληή ή ζηνλ επηθεθαιήο δηαηηεηή ησλ
αγώλσλ. Αλ γίλεη δεθηή ε έλζηαζε ηόηε ην πνζό επηζηξέθεηαη.

7. ΓΔΝΗΚΑ
Γηα θάζε δήηεκα πνπ δελ πξνβιέπεηαη από απηή ηελ πξνθήξπμε ή από ηνπο θαλνληζκνύο ηεο FIDE θαη
ηεο ΔΟ, αξκόδηα είλαη ε δηεύζπλζε ησλ αγώλσλ.
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