
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4ου ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ “Artemis Cup”   Λέρος 
2012

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Δήµος Λέρου, Ένωση Σκακιστών Θεσσαλονίκης, Μορφωτικός 
Πολιτιστικός Σύλλογος Νέων Λέρου «Αρτεµις». 

ΣΤΗΡΙΞΗ: Δήµος Λέρου, Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Νέων Λέρου 
«Αρτεµις», τοπικοί φορείς.

ΧΩΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ : Συνεδριακό Κέντρο Crithoni’s Paradise Hotel, Κριθώνι – 
Λέρος. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ : Οι αγώνες θα γίνουν µε ελβετικό σύστηµα 9 γύρων. 
Ισχύουν Κανονισµοί FIDE και ΕΣΟ. Κάθε παίχτης δικαιούται να ζητήσει µέχρι 2 bye 
µέχρι τον 6ο γύρο (κάθε bye δίνει µισό βαθµό) πριν από την κλήρωση του κάθε 
γύρου. Θα υπάρχουν 2 γκρουπ, Α (για παίχτες µε ΕΛΟ (διεθνές ή εθνικό) > 1600 και 
Β για παίχτες µε ΕΛΟ <1600). Οι διοργανωτές θα αποφασίσουν για τυχόν εξαιρέσεις 
συµµετοχής αθλητών µε χαµηλότερη βαθµολογία στο Α’ Γκρουπ.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ: 

 Σεµινάριο Διαιτησίας (Μ. Πρεβενιός)

 Τουρνουά Ραπιντ

 Σεµινάρια από τον ΙΜ Ηλία Κουρκουνάκη

 Σµουλτανέ

Αναλυτικές πληροφορίες για τις παράλληλες εκδηλώσεις µπορείτε να βρείτε στο 
τέλος της προκήρυξης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 

Τετάρτη 11/7/12 Ώρα 15:30 Τελετή έναρξης 
Τετάρτη 11/7/12 Ώρα 16:00 Έναρξη 1ου γύρου 
Πέµπτη 12/7/12 Ώρα 16:00 Έναρξη 2ου γύρου 
Παρασκευή 13/7/12 Ώρα 10:00 Έναρξη 3ου γύρου 
Παρασκευή 13/7/12 Ώρα 17:00 Έναρξη 4ου γύρου 
Σάββατο 14/7/12 Ώρα 16:00 Έναρξη 5ου γύρου 
Κυριακή 15/7/12 Ώρα 16:00 Έναρξη 6ου γύρου 
Δευτέρα 16/7/12 Ώρα 16:00 Έναρξη 7ου γύρου 
Τρίτη 17/7/12 Ώρα 16:00 Έναρξη 8ου γύρου 
Τετάρτη 18/7/12 Ώρα 10:00 Έναρξη 9ου γύρου 



Τετάρτη 18/7/12 Ώρα 16:00 Τελετή λήξης

ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ : 90΄ για τις πρώτες 40 κινήσεις + 15΄για την υπόλοιπη παρτίδα 
µε προσαύξηση 30 ΄΄ / κίνηση από την 1η κίνηση. Η γραφή των κινήσεων 
υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια της παρτίδας. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΡΣΗΣ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ : 1) Μπούχολτς (cut-1) (άθροισµα βαθµών 
αντιπάλων πλην του πιο αδύνατου), 2) Σον. Μπέργκερ (άθροισµα βαθµών αντιπάλων 
ανάλογα µε αποτέλεσµα), 3) Αριθµός νικών, 4) Κλήρωση. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΩΝ: Γιάννης Γιακουµής, Πέτρος Καψωµενάκης. 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Με κατάθεση προκαταβολής 70€ στον τραπεζικό 
λογαριασµό ALPHA BANK: 643 00 2310006901, δικαιούχοι Γιάννης Γιακουµής - 
Πέτρος Καψωµενάκης, όπου θα φαίνεται το ονοµατεπώνυµο του καταθέτη και 
αποστολή email µε τα στοιχεία (Όνοµα,Επώνυµο,τηλέφωνο,ELO) του συµµετέχοντα 
αθλητή στην διεύθυνση leroschess@yahoo.com . 

Προσφορά έγκαιρης δήλωσης συµµετοχής:   Oι τιµές των προσφορών ισχύουν για 
έγκαιρη δήλωση συµµετοχής έως 31/5/2012. Μετά από την ηµεροµηνία αυτή 
ενδεχοµένως να µεταβληθούν.

ΠΑΡΑΒΟΛΟ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

Γενικό παράβολο: 50 Ευρώ, Νέοι <18: 35 ευρώ. Τοπικοί σκακιστές χωρίς παράβολο.

·Σκακιστές µε διεθνές ELO άνω 2300 χωρίς παράβολο 
·Γυναίκες µε διεθνές ELO άνω 2150 χωρίς παράβολο

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Υποβάλλονται εντός 1 ώρας από τη λήξη του γύρου στην Δ/νση των 
αγώνων, παράβολο 140 ευρώ, εκδικάζονται τελεσίδικα από την Επιτροπή Ενστάσεων 
(3 τακτικά µέλη – 2 αναπληρωµατικά). Αν γίνει δεκτή η ένσταση, τότε το ποσό 
επιστρέφεται. 
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ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ 

Α ΓΚΡΟΥΠ:

  ΓΕΝΙΚΗ   
Β. Ειδικές 
Κατηγορίες   

1ος  €1000 1η Γυναίκα €300
2ος  €800 2η « €200
3ος  €600 3η « €100
4ος   €600 1ος Βετεράνος €100

5ος  €400
1ος µε  διεθνές ELO 
2001-2200 €100

6ος  €400
1ος µε  διεθνές ELO 
1801-2000 €100

7ος  €250
1ος µε  διεθνές ELO 
<1800 €100

8ος €250
9ος €100
10ος €100  ΣΥΝΟΛΟ €1000

 ΣΥΝΟΛΟ €4500     

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 4500€+1000€= €5500

  

Β ΓΚΡΟΥΠ:

  ΓΕΝΙΚΗ   
Β. Ειδικές 
Κατηγορίες   

1ος  €200 ΕΛΟ < 1300 €100
2ος  €100
3ος  €100

 ΣΥΝΟΛΟ €100

 ΣΥΝΟΛΟ €400     

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ €500

Μετάλλια στους πρώτους των ηλικιακών κατηγοριών κάτω των 18, κάτω των 16, 
κάτω των 14, κάτω των 12 και κάτω των 10 ετών του Β Γκρουπ.



Μεταξύ ισόβαθµων παικτών τα έπαθλα µοιράζονται. Σε περίπτωση δικαιώµατος σε 
δύο ή περισσότερα έπαθλα ο δικαιούχος παίρνει το άθροισµα των επάθλων.

Kύπελλα : 

 Α Γκρουπ:1ος  - 3ος  γενικής κατάταξης και 1ος  ειδικών κατηγοριών (10 
κύπελλα).

 Β Γκρουπ: 1ος  - 3ος  γενικής κατάταξης και 1ος < 1300 (4 κύπελλα)

Μετάλλια : 1ος, 2ος , 3ος  όλων των κατηγοριών, 1ος και 1η κατηγοριών κάτω των 18, 
κάτω των 16, κάτω των 14, κάτω των 12 και κάτω των 10 ετών . 

Για να υπάρξει ξεχωριστή κατηγορία θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 6 
συµµετοχές 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ : Σε GM και ΙΜ θα χορηγούνται φιλοξενίες και εκπτώσεις στα 
ξενοδοχεία της διοργάνωσης, ανάλογα µε ELO και σειρά προτεραιότητας.. 

 ΔΙΑΜΟΝΗ : Η οργανωτική επιτροπή εξασφάλισε τις παρακάτω ειδικές τιµές για 
διαµονή στα ξενοδοχεία της διοργάνωσης για τους συµµετέχοντες και τους συνοδούς 
τους. Οι τιµές είναι κατ’ άτοµο για 7 διανυκτερεύσεις. Στις παρακάτω τιµές 
περιλαµβάνεται το παράβολο συµµετοχής.

CRITHONI’S PARADISE HOTEL  35 δωµάτια διαθέσιµα 

Μονόκλινο ΔίκλινοΔίκλινο ΤρίκλινοΤρίκλινο Τετράκλινο
θέα 

θάλασσα
θέα 
βουνό

θέα 
θάλασσα 

θέα 
βουνό

Πρωινό 400€ 300€ 260€ 260€ 230€ 200€
Ηµιδιατροφή 480€ 330€ 290€ 290€ 260€ 230€

Ξενοδοχείο ΓΙΑΝΝΑ   11 δωµάτια διαθέσιµα

Μονόκλινο Δίκλινο Τρίκλινο
Ηµιδιατροφή              
(πρωινό και βραδινό)                  
στο ξενοδοχείο 
CRITHONI’SPARADISE

340€ 210€ 190€



Η µεταφορά προς και από το CRITHONI’S PARADISE πριν και µετά το πρωινό, 
πριν τον αγώνα και µετά το βραδινό θα γίνεται µε το πούλµαν του ξενοδοχείου 
CRITHONI’S PARADISE.

Δωµάτια  ΑΡΤΕΜΙΔΑ  5 δωµάτια διαθέσιµα

Μονόκλινο Δίκλινο Τρίκλινο
Ηµιδιατροφή              
(πρωινό και βραδινό)                  
στο ξενοδοχείο 
CRITHONI’SPARADISE

340€ 210€ 190€

Η µεταφορά προς και από το CRITHONI’S PARADISE πριν και µετά το πρωινό, 
πριν τον αγώνα και µετά το βραδινό θα γίνεται µε το πούλµαν του ξενοδοχείου 
CRITHONI’S PARADISE.

OSTRIA VILAS  4 βίλες διαθέσιµες

Τιµή για απλή διαµονή 4 (ή λιγότερων) 
ατόµων 

Τιµή για διαµονή 4 (ή λιγότερων) ατόµων 
µε ηµιδιατροφή (πρωινό και βραδινό) στο 
ξενοδοχείο CRITHONI’S PARADISE

910€ 1090€

Η µεταφορά προς και από το CRITHONI’S PARADISE πριν και µετά τον αγώνα θα 
γίνεται µε το πούλµαν του ξενοδοχείου CRITHONI’S PARADISE.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ :  email: leroschess@yahoo.com ή στα 
τηλέφωνα 6936688586 (Γιάννης Γιακουµής) και 2102815495 (Πέτρος 
Καψωµενάκης).

Site αγώνων: www.leroschess.gr 

Για οτιδήποτε δεν καλύπτει η παρούσα προκήρυξη αρµόδια είναι η Διεύθυνση 
Αγώνων.

  

ΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

7 -  10 Ιουλίου

Σεµινάριο Ενηµέρωσης Ανάδειξης και Προαγωγής Διαιτητών από τον Διεθνή 
Διαιτητή και Καθηγητή Διαιτησιάς Μιχάλη Πρεβενιό.

19 - 20 Ιουλίου

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ «ΑΡΤΕΜΙΣ» 2012

Την Πέµπτη 19 και Παρασκευή 20 Ιουλίου, µετά τη λήξη του διεθνούς 

τουρνουά «Άρτεµις» 2012, όσοι επιθυµούν  µπορούν  να επεκτείνουν την διαµονή τους 

µε τους ίδιους όρους, προκειµένου να συµµετάσχουν σε ειδικά 4ωρα σεµινάρια (2 

ώρες κάθε µέρα):

10:30π.µ.-12:30µ.µ. ΦΙΝΑΛΕ ΜΕ ΑΝΟΜΟΙΟ ΥΛΙΚΟ (στα αγγλικά)

5:30µ.µ.-7:30µ.µ. Η ΣΩΣΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ (στα ελληνικά)

Και τα δύο σεµινάρια απευθύνονται κυρίως σε παίκτες δυναµικότητας ELO 

1700-2200. Θα υπάρχει αυστηρός περιορισµός στον αριθµό 8 ατόµων σε κάθε 

σεµινάριο. Εφόσον  προκύψει ενδιαφέρον για περισσότερες συµµετοχές, θα 

δηµιουργηθούν περισσότερα τµήµατα του ίδιου σεµιναρίου. Επίσης, ανάλογα µε το 

ενδιαφέρον  που θα υπάρξει, µπορεί και τα δύο σεµινάρια να πραγµατοποιηθούν και 

στις δύο γλώσσες. Η δήλωση συµµετοχής στα σεµινάρια γίνεται παράλληλα µε την 

δήλωση συµµετοχής στο τουρνουά.

Το κόστος συµµετοχής σε κάθε σεµινάριο είναι 25 ευρώ κατ’ άτοµο. Εφόσον 

δύο ή περισσότερα µέλη της ίδιας οικογένειας δηλώσουν συµµετοχή σε οποιοδήποτε 

από τα σεµινάρια, ή για όσα άτοµα παρακολουθήσουν και τα δύο σεµινάρια, το 

κόστος µειώνεται στα 20 ευρώ. Η τιµή συµπεριλαµβάνει και ειδικά σχεδιασµένες 

σηµειώσεις.

Στα σεµινάρια θα διδάξει ο Διεθνής Μετρ, προπονητής και συγγραφέας Ηλίας 

Κουρκουνάκης. Υπενθυµίζεται ότι ο ίδιος θα είναι διαθέσιµος για ανάλυση των 

παρτίδων 1 ώρα µετά την  έναρξη κάθε γύρου. Πρόκειται για µια ειδική προσφορά της 

διοργάνωσης, η οποία εφαρµόστηκε µε µεγάλη επιτυχία και τα δύο προηγούµενα 

χρόνια, χωρίς καµιά επιπλέον χρέωση στους συµµετέχοντες του διεθνούς τουρνουά.



Τουρνουά Ράπιντ και Σιµουλτανέ

Επίσης θα διεξαχθούν αγώνες επίδειξης σιµουλτανέ από GM, IM καθώς και 

τουρνουά rapid, οι ακριβείς ηµεροµηνίες και ώρες διεξαγωγής των οποίων  θα 

ανακοινωθούν σύντοµα από τους διοργανωτές.


