
4o ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ Σ. Α. ΣΥΚΕΩΝ-ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2017 
   1  ο   ΠΑΙΔΙΚΟ   GRAND     PRIX     2017-2018  

1  oς   ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ»  

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ:
Η Σκακιστική Ακαδημία Συκεών - Νεάπολης σε συνεργασία με την Ε.Σ.Σ.Θ-Χ προκηρύσσει το 4ο 

παιδικό τουρνουά 2017 Σ.Α. Συκεών-Νεάπολης για σκακιστές/στριες<16 ετών (διεθνές έλο <1599), 
με εθνική και διεθνή αξιολόγηση για κανονικό έλο (όχι rapid-blitz). Το 4ο παιδικό τουρνουά 2017 
Σκακιστικής Ακαδημίας Συκεών - Νεάπολης ενσωματώνεται στο 1ο παιδικό Grand Prix 2017-
2018 και περιλαμβάνει τον 1ο Φιλολογικό διαγωνισμό «Γλωσσικές Δοκιμασίες» για μαθητές 

δημοτικού.

2.ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ  :   Ελβετικό 8 γύρων.

3.ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ      ΑΓΩΝΩΝ  :  

ΓΥΡΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ

1ος Σάββατο 02/12/2017 17:00

2ος Σάββατο 02/12/2017 19:00

1ος Φιλολογικός Διαγωνισμός Κυριακή 03/12/2017 10:00

3ος Κυριακή 03/12/2017 11:00

4ος Κυριακή 03/12/2017 13:00

5ος Σάββατο 09/12/2017 17:00

6ος Σάββατο 09/12/2017 19:00

7ος Κυριακή 10/12/2017 11:00

8ος Κυριακή 10/12/2017 13:00

Τελετή λήξης Κυριακή 10/12/2017 15:15

4. ΤΟΠΟΣ      ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:   Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο ξενοδοχείο «Φιλίππειο». 

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ-ΠΑΡΑΒΟΛΟ: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι σκακιστές - 
σκακίστριες ανεξαρτήτως βαθμού αξιολόγησης, γεννηθέντες από το 2001 και μετά, που έχουν 
αθλητικό δελτίο Ε.Σ.Ο. 
  
Δηλώσεις  συμμετοχής  μέχρι  την Παρασκευή 01/12/2017. 
  
Επιβεβαιώσεις συμμετοχών το Σάββατο 02/12/2017 στις 16:30. 

Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται σε 15 ευρώ, για το δεύτερο μέλος της οικογένειας 10 ευρώ και 
για το τρίτο μέλος είναι δωρεάν. Επίσης, τα Α.Μ.Ε.Α. έχουν δωρεάν συμμετοχή.
Δηλώσεις συμμετοχής στους Γιαννουλάκη Σπύρο (τηλ: 6942 476308), Γεροντόπουλο Πρόδρομο 
(τηλ: 6945 981239) και στο e-mail:  sykieschess  @  gmail  .  com  . Ενημέρωση και πληροφορίες για το 
τουρνουά στο sykieschess  .  blogspot  .  com  

mailto:sykieschess@gmail.com


6. ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ:
Ο χρόνος σκέψης θα είναι 40 λεπτά για τον κάθε παίκτη, με  προστιθέμενο χρόνο 30΄΄ ανά κίνηση 
από την 1η  κίνηση.
Η καταγραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια της παρτίδας.
Ισχύουν οι Κανόνες Σκακιού της  FIDE.
Μηδενίζονται  όσοι  παίκτες  δεν  παρουσιασθούν  στη  σκακιέρα  τους  το  αργότερο  30΄μετά  την 
προγραμματισμένη από την προκήρυξη ώρα έναρξης.

7. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ      ΑΓΩΝΩΝ:   Τη διεύθυνση των αγώνων αναλαμβάνει το Δ.Σ. της Σκακιστικής 
Ακαδημίας Συκεών-Νεάπολης.

8. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ – ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ:
Επικεφαλής Διαιτητής και υπεύθυνος κληρώσεων ορίζεται ο Ι.A. Γεροντόπουλος Πρόδρομος. Οι 
κληρώσεις θα ανακοινώνονται στο chess-results.com

9. ΚΑΤΆΤΑΞΗ- ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΡΣΗΣ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ:
α) Το μεταξύ των ισοβάθμων τουρνουά (εφόσον έχουν αγωνισθεί όλοι μεταξύ τους)
β) Buchholtzcut 1, μετά την αφαίρεση της χαμηλότερης βαθμολογίας των αντιπάλων
γ) Buchholtz
δ) Sonneborn – Berger
ε) Αριθμός νικών

10. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΑΝΑΒΟΛΕΣ :
Οι παίχτες δικαιούνται μέχρι δύο (2) εξαιρέσεις. Αν ζητηθεί από παίχτη/τρια εξαίρεση μέχρι τον 6ο 
γύρο κερδίζει ½ βαθμό. Δεν υπάρχει δικαίωμα αναβολής.

11. ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ: 
Στο τουρνουά θα απονεμηθεί κύπελλο στον πρώτο νικητή και μετάλλια για την 2η και 3η θέση, 
κύπελλο στο πρώτο κορίτσι και μετάλλια στο 2ο και 3ο κορίτσι, καθώς και μετάλλια στους τρεις 
πρώτους και στο πρώτο κορίτσι στις κατηγορίες 08, 10, 12, 14, 16 ετών, με την προϋπόθεση ότι 
υπάρχουν  τουλάχιστον  6  συμμετέχοντες ανά  ηλικιακή  κατηγορία.  Επίσης,  θα  υπάρξουν  και 
ομαδικές βραβεύσεις. Θα βραβευθούν με κύπελλο οι τρεις πρώτες ομάδες του ομαδικού και με 
μετάλλια οι τέσσερις παίκτες που θα συγκεντρώσουν την μεγαλύτερη βαθμολογία από κάθε μια 
από τις τρεις πρώτες ομάδες του ομαδικού. 
Οι 9 πρώτοι της γενικής κατάταξης και τα 3 πρώτα κορίτσια θα παρακολουθήσουν κλειστό 
σεμινάριο από τον GM Μαστροβασίλη Αθανάσιο (μέλος της Εθνικής μας ομάδας) στο χώρο 
της Σ.Α. Συκεών Νεάπολης. 

12. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: 
Η ένσταση ενάντια σε απόφαση διαιτητών ασκείται από τον ενδιαφερόμενο σκακιστή το αργότερο 
30 λεπτά μετά τη λήξη της συγκεκριμένης παρτίδας. 
Η εκδίκαση της ένστασης ολοκληρώνεται το αργότερο δύο ώρες πριν την κλήρωση του επόμενου 
γύρου. 
Η ένσταση, με το παράβολο των 50 ευρώ, υποβάλλεται στην Επιτροπή Ενστάσεων. 
Το παράβολο επιστρέφεται αν γίνει αποδεκτή ή δεν εκδικασθεί η ένσταση, διαφορετικά κατατίθεται 
υπέρ  της  διοργάνωσης.  Η  Επιτροπή  Ενστάσεων  (Ε.Ε.)  αποτελείται  από  3  τακτικά  και  2 
αναπληρωματικά μέλη που θα ορισθούν πριν την έναρξη των αγώνων. Από την Ε.Ε. θα εξαιρούνται 
και θα αντικαθίστανται από τα αναπληρωματικά, όσα τακτικά μέλη της ανήκουν στα σωματεία των 
παικτών που εμπλέκονται στην ένσταση. 



13. 1  ο   ΠΑΙΔΙΚΟ   GRAND     PRIX   2017-2018:   
Η Σ.Α. Συκεών Νεάπολης δίνει πρόκριση στον 1ο νικητή και στο 1ο κορίτσι του Grand Prix για την 
τελική φάση των Πανελλήνιων Νεανικών Πρωταθλημάτων του 2018.

Το  Grand Prix αποτελείται από το παρόν τουρνουά και το παιδικό τουρνουά της Σ.Α. Συκεών-
Νεάπολης που θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2018.
Προϋποθέσεις πρόκρισης:
Α) Αθροιστική βαθμολογία των δύο τουρνουά
Β) Σε περίπτωση ισοβαθμίας πόντων αθροίζονται τα υπόλοιπα κριτήρια άρσης ισοβαθμίας.
Γ) Η πρόκριση δίνεται στον 1ο νικητή και στο 1ο κορίτσι του Grand Prix με την προϋπόθεση ότι 
δεν  κατέχουν  πρόκριση  από  τα  Προκριματικά  Νεανικά  της  Ένωσής  τους.  Σε  διαφορετική 
περίπτωση οι προκρίσεις δίνονται στους επιλαχόντες.

14. ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ»: 
Την  Κυριακή  03/12/2017,  πριν  την  έναρξη  του  τρίτου  γύρου,  στις  10:00  θα  διεξαχθεί  ο  1ος 

Φιλολογικός  Διαγωνισμός  «Γλωσσικές  Δοκιμασίες»,  στον  οποίο  μπορούν  να  πάρουν  μέρος 
«προαιρετικά»  όλα  τα  παιδιά  που  θα  συμμετάσχουν  στο  4ο  Παιδικό  Τουρνουά  Σκακιστικής 
Ακαδημίας Συκεών - Νεάπολης. Ο Φιλολογικός Διαγωνισμός θα διαιρείται σε 6 ενότητες, μία για 
κάθε τάξη του Δημοτικού, (Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ Δημοτικού), διάρκειας 50 λεπτών στα πρότυπα διεθνών 
Φιλολογικών Διαγωνισμών. 
Υπεύθυνος  για  τον  Φιλολογικό  Διαγωνισμό  (για  τα  θέματα  και  την  διόρθωσή  τους)  είναι  ο 
Φιλόλογος των Σκακιστικών Συλλόγων Συκεών: Ασημένιος Αστέριος (τηλ. 6948647979, e-mail: 
asteriosasimenios@yahoo.com). 

15.  ΓΕΝΙΚΑ: Σε  ειδικές  περιπτώσεις  θα  υπάρξει  διαμονή  στο  Ξενοδοχείο  Φιλίππειο  σε 
προνομιακή τιμή. Δίκλινο: 50€, τρίκλινο: 60€. Οι τιμές περιλαμβάνουν πρωινό σε πλούσιο μπουφέ. 
Για τη δυνατότητα αυτή θα πρέπει να γίνει επικοινωνία με το τμήμα κρατήσεων του ξενοδοχείου 
(τηλ. 2310217406). 
Για ό,τι δεν περιλαμβάνει η προκήρυξη, αρμόδια είναι η διεύθυνση των αγώνων. 

ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΣΥΚΕΩΝ-ΝΕΑΠΟΛΗΣ
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