
35ο Σκακιστικό Τουρνουά “Ίκαρος” 2012 
Ανοιχτό Πρωτάθληµα Αιγαίου 2012 
(7-15 Ιουλίου 2012 Άγιος Κήρυκος, Ικαρία) 

 

Χώρος:  Άγιος Κήρυκος, Ικαρία, Αθλητικό Κέντρο Αγίου Κηρύκου. 

Ηµεροµηνίες: 7-15 Ιουλίου 2012. 

Σύστηµα: Ελβετικό σύστηµα εννέα (9) γύρων. Ισχύουν οι κανόνες της FIDE 

Χρόνος Σκέψης: Ενενήντα (90) λεπτά + 30 δευτερόλεπτα ανά κίνηση (από την πρώτη κίνηση) ανά 

παίχτη για την ολοκλήρωση της παρτίδας. Παίκτης ή παίκτρια που θα προσέλθει 

µε καθυστέρηση µεγαλύτερη από µία (1) ώρα από την προγραµµατισµένη ώρα 

έναρξης κάθε γύρου µηδενίζεται. 

Πρόγραµµα: 1
ος

 Γύρος:  Σάββατο 07/7,  7.00 µ.µ.  

2
ος

 Γύρος:  Κυριακή  08/7,  7.00 µ.µ. 

3ος Γύρος:  ∆ευτέρα  09/7,  11.00 π.µ. 

4ος Γύρος:  ∆ευτέρα 09/7,  7.00 µ.µ. 

5ος Γύρος:  Τρίτη  10/7,  7.00 µ.µ. 

6
ος

 Γύρος:  Τετάρτη  11/7,  7.00 µ.µ. 

7
ος

 Γύρος:  Πέµπτη  12/7,  7.00 µ.µ. 

8
ος

 Γύρος:  Παρασκευή  13/7,  7.00 µ.µ. 

9
ος

 Γύρος:  Σάββατο  14/7,  11.00 π.µ.. 

Τελετή Λήξης  Κυριακή 15/7 11.00 π.µ. 

Κριτήρια  1. Bucholtz  

Ισοβαθµίας: 2. Median Bucholtz  

3. Αριθµός Νικών 

4. Βαθµολογική Πρόοδος και κριτήρια άρσης της 

Έπαθλα:  Τα συνολικά χρηµατικά έπαθλα ανέρχονται στα € 3000 και µοιράζονται ως εξής: 

   Γενική Κατάταξη:  Ειδικές Κατηγορίες: 
1
ος

 Νικητής   € 800 1
η
 Γυναίκα   € 300 

2
ος

 Νικητής   € 500 2
η
 Γυναίκα  € 160 

3
ος

 Νικητής   € 200 3
η
 Γυναίκα  € 100 

4
ος

 Νικητής  € 160 4
η
 Γυναίκα  € 60 

5
ος

 Νικητής  € 130 5
η
 Γυναίκα  € 30 

6
ος

 Νικητής  € 100 1
ος

 Βετεράνος  € 130 

7
ος

 Νικητής  € 80 2
ος

 Βετεράνος  € 80 

8
ος

 Νικητής  € 60 3
ος

 Βετεράνος  € 40 

9ος Νικητής  € 40  

10ος Νικητής  € 30  

∆ιευκρίνιση 1: Οι σκακίστριες που δικαιούνται χρηµατικά έπαθλα τόσο από τη γενική κατάταξη όσο και 

από τις ειδικές κατηγορίες θα λάβουν και τα δύο έπαθλα, ένα για τη γενική κατάταξη και ένα για την 

ειδική κατηγορία. Όλοι οι νικητές, σε όλες τις κατηγορίες, θα λάβουν κύπελλα ή µετάλλια. Επίσης θα 

απονεµηθούν µετάλλια στα τρία καλύτερα αγόρια και τα τρία καλύτερα κορίτσια στις κατηγορίες έως 20, 

18, 16, 14, 12, 10 και 8 ετών. 

 



∆ιευκρίνιση 2: Σε περίπτωση ισοβαθµίας, τα χρηµατικά έπαθλα µοιράζονται σύµφωνα µε το σύστηµα 

Χορτ (οι ισοβαθµούντες λαµβάνουν κατ’ αρχήν το 50% του επάθλου που αντιστοιχεί στην κατάταξή τους 

σύµφωνα µε τα κριτήρια ισοβαθµίας ενώ το υπόλοιπο 50% των επάθλων που αντιστοιχούν στους 

ισοβαθµούντες µοιράζεται εξίσου σε όλους). 

 

Πρωταθλητής/Πρωταθλήτρια Αιγαίου 2012: 

Ο πρώτος Έλληνας και η πρώτη Ελληνίδα σκακίστρια, µέλη σκακιστικών σωµατείων της περιοχής του 

Αιγαίου θα ανακηρυχθούν αντίστοιχα Πρωταθλητής και Πρωταθλήτρια Αιγαίου για το 2012 και θα 

εκπροσωπήσουν την περιοχή στα αντίστοιχα Πανελλήνια Πρωταθλήµατα. 

 

Παράβολο Συµµετοχής: 
Το παράβολο συµµετοχής στο Ανοιχτό Πρωτάθληµα Αιγαίου 2012 ορίζεται στα € 50 (για νέους και νέες 

κάτω των 20 ετών και για Αιγαιοπελαγίτες: € 30). 

Εξαιρούνται από το παράβολο οι κάτοχοι διεθνών τίτλων (GM/IM/FM και WGM/WIM/WFM), όσοι 

έχουν προκριθεί από τις προκριµατικές εκδηλώσεις, τα µέλη του Σκακιστικού Οµίλου Ικαρίας και οι 

Ικαριώτες σκακιστές ανεξάρτητα από το σωµατείο που ανήκουν. 

 

3o Μεσογειακό Οµαδικό Τουρνουά Ράπιντ “Ίκαρος” 2012: 

Το Μεσογειακό Οµαδικό Τουρνουά Ράπιντ “Ίκαρος” 2012 είναι ένα οµαδικό ελβετικό τουρνουά ράπιντ 

για οµάδες από τις σκακιστικές οµοσπονδίες των χωρών της Μεσογείου. Αναλυτικές πληροφορίες θα 

δοθούν σε συµπληρωµατική προκήρυξη 

 

Έξοδα Συµµετοχής – Πακέτο Προσφοράς:  
Στο πλαίσιο του εορτασµού των 35 ετών των Εκδηλώσεων “Ίκαρος” οι διοργανωτές θα συµµετέχουν 

κατά 20% στις δαπάνες διαµονής όλων των σκακιστών και σκακιστριών, ανεξαρτήτως δυναµικότητας. 

Για αυτό το λόγο, το πακέτο φιλοξενίας, το oποίο περιλαµβάνει: 

1. ∆ιαµονή (σε δίκλινο δωµάτιο. ∆εν περιλαµβάνεται το πρωινό και τα γεύµατα) για το διάστηµα 7 

έως 15 Ιουλίου 2012 

2. Παράβολο Συµµετοχής.  

3. Μεταφορά µε πούλµαν στο χώρο αγώνων µισή ώρα πριν από την έναρξη των παρτίδων καθώς και 

από και προς το λιµάνι του Ευδήλου την ηµέρα της προγραµµατισµένης άφιξης (7/7) και 

αναχώρησης (15/7) του γκρουπ των σκακιστών από την στην Ικαρία εφόσον αυτό είναι αναγκαίο 

εξαιτίας του προγράµµατος των ακτοπλοϊκών δροµολογίων. 

διαµορφώνεται φέτος, από τα € 250 των περασµένων ετών, στα € 200 ευρώ κατ’ άτοµο.  

Όσοι επιθυµούν να παραµείνουν περισσότερες µέρες ή θέλουν κάποια ειδική ευκολία στο δωµάτιο θα 

πρέπει να ενηµερώσουν το συντοµότερο δυνατό τους διοργανωτές. Η επιπρόσθετη χρέωση θα γίνει 

ανάλογα µε τις επιπλέον µέρες και τις επιπλέον ευκολίες που θα ζητηθούν. 

Σε οικογένειες (µε τουλάχιστον τρία µέλη), οµάδες σωµατείων (µε τουλάχιστον τέσσερα µέλη), παίχτες 

κάτω των 20 ετών, Αιγαιπελαγίτες σκακιστές (µε αθλητικό δελτίο σε σωµατείο του Αιγαίου) και 

ανέργους (µε κάρτα ανεργίας) παρέχεται έκπτωση επί της τιµής του πακέτου. Έτσι, για αυτές τις 

περιπτώσεις, η τιµή του πακέτου για την περίοδο 9 έως 17 Ιουλίου ορίζεται σε € 175 κατ’ άτοµο. 

Επιπλέον έκπτωση παρέχεται σε όσους προκαταβάλουν το ποσό για το πακέτο φιλοξενίας. Έτσι για 

όσους δε δικαιούνται άλλου είδους έκπτωση η τιµή του πακέτου για την περίοδο 7 έως 15 Ιουλίου 

ανέρχεται σε € 190 κατ’ άτοµο, ενώ για όσους όσοι δικαιούνται την έκπτωση του 

οµαδικού/οικογενειακού πακέτου η τιµή του πακέτου για την περίοδο 7 έως 15 Ιουλίου ορίζεται σε € 165 

κατ’ άτοµο. Για να τύχουν αυτών των εκπτώσεων οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να καταβάλουν τα 



αντίστοιχα ποσά µέχρι τις 30 Ιουνίου 2012 στο λογαριασµό 077/947995-31 της Εθνικής Τράπεζας (ο 

λογαριασµός είναι στο όνοµα Κοσµάς Κέφαλος, ΙΒΑΝ: GR91 0110 0770 0000 0779 4799 531, SWIFT 

CODE (BIC) ETHNGRAA, στην κατάθεση να αναφέρεται το όνοµα τουλάχιστον ενός συµµετέχοντα) 

και να επιδείξουν την απόδειξη κατάθεσης στη γραµµατεία των αγώνων µετά την άφιξή τους στην 

Ικαρία. 

∆ιευκρίνιση: Οι παραπάνω τιµές ισχύουν και για τους συνοδούς και προπονητές, ανεξάρτητα από το αν 

συµµετέχουν ή όχι στο τουρνουά. 

 

Παροχές σε τιτλούχους και φιλοξενούµενους: 

Για τους GMs/WGMs, και IMs/WIMs, καθώς και για τους παίχτες που έχουν προκριθεί από τις 

προκριµατικές διοργανώσεις, η οργανωτική επιτροπή παρέχει: 

1. ∆ιαµονή (σε δίκλινο δωµάτιο. ∆εν περιλαµβάνεται το πρωινό και τα γεύµατα) για το διάστηµα 7 

έως 15 Ιουλίου 2012 

2. Παράβολο Συµµετοχής.  

3. Μεταφορά µε πούλµαν στο χώρο αγώνων µισή ώρα πριν από την έναρξη των παρτίδων καθώς και 

από και προς το λιµάνι του Ευδήλου την ηµέρα της προγραµµατισµένης άφιξης (7/7) και 

αναχώρησης (15/7) του γκρουπ των σκακιστών από την στην Ικαρία εφόσον αυτό είναι αναγκαίο 

εξαιτίας του προγράµµατος των ακτοπλοϊκών δροµολογίων. 

Επιπλέον οι GMs και WGMs θα λάβουν € 1 (ένα ευρώ) για κάθε βαθµό Elo πάνω από 2300 (µε βάση 

τον πίνακα Elo της FIDE του Ιουλίου 2012).  

∆ιευκρίνιση: Για όσους έχουν αποκτήσει δικαίωµα φιλοξενίας από προκριµατικές διοργανώσεις 

διευκρινίζεται ότι το δικαίωµα φιλοξενίας είναι προσωπικό (δηλ. δε µεταβιβάζεται σε άλλο 

συµµετέχοντα αν ο δικαιούχος δε µπορεί να συµµετάσχει στη διοργάνωση) και ισχύει µόνο για τη 

φετινή διοργάνωση. Καταληκτική ηµεροµηνία δηλώσεων συµµετοχής από τιτλούχους και 

φιλοξενούµενους ορίζεται η 1η Ιουλίου 2012. 

 

Μεταφορικά µέσα: 
Την Ικαρία εξυπηρετούν πλοία από το λιµάνι του Πειραιά (πληροφορίες στο http://www.yen.gr αλλά και 

σε ιστοσελίδες πώλησης ακτοπλοϊκών εισιτηρίων) ενώ υπάρχει και τακτική αεροπορική σύνδεση µε τα 

αεροδρόµια της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και του Ηρακλείου (πληροφορίες σε ιστοσελίδες πώλησης 

αεροπορικών εισιτηρίων) 

 

Πληροφορίες – ∆ηλώσεις Συµµετοχής: 
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν µε τα τηλέφωνα:  

 

6947-829772 (κ. ∆ηµήτρης Καπαγιαννίδης) 

  6977-730286 (κ. Άντζελα Σιάκα) 

 

ή µπορούν να στείλουν e-mail στη διευθύνση: ikaroschess@gmail.com  

Για περισσότερες πληροφορίες και ενηµέρωση για τα νέα του ∆ιεθνούς Σκακιστικού Τουρνουά “Ίκαρος” 

2012, τις παλαιότερες διοργανώσεις αλλά και πληροφορίες για το νησί της Ικαρίας οι ενδιαφερόµενοι 

µπορούν να επισκεφθούν τις ιστοσελίδες: http://ikariachess.blogspot.com , http://www.ikaroschess.gr , 

http://www.island-ikaria.com , http://www.nikaria.gr και http://www.ikariamag.gr 

  


