
ΙΣΘΜΙΑ 2012 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ 

∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ: Πνευµατική Στέγη Περιστερίου, Σκακιστική Ακαδηµία Κορινθίας 

«Αργοναύτης». 

ΣΥΝ∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ: Περιφέρεια Πελοποννήσου, ∆ήµος Βέλου Βόχας 

ΧΩΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ: Ξενοδοχείο «ΑΛΚΥΩΝ», Βραχάτι Κορινθίας 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ: Ελβετικό 9 γύρων µε διεθνή αξιολόγηση σε τρεις οµίλους. 

Α’ όµιλος: παίκτες µε διεθνές elo >2000. 

B’ όµιλος: παίκτες µε διεθνές elo <1900 ή χωρίς διεθνές elo. 

Γ’ όµιλος: παίκτες χωρίς elo. 

Ισχύουν οι κανονισµοί FIDE & ΕΣΟ. 

Τα elo 1900 – 2000 µπορούν να διαλέξουν σε ποιόν όµιλο θα παίξουν. 

∆ιευκρινίζεται ότι ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωµα να επιτρέψει τη συµµετοχή 

στον Α Όµιλο σε ειδικές περιπτώσεις παικτών που δεν πληρούν τις τυπικές 

προϋποθέσεις (πχ ταλαντούχοι νεαροί σκακιστές) κατόπιν σχετικού αιτήµατός τους. 

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωµα συγχώνευσης των τριών οµίλων, ανάλογα µε 

τον αριθµό συµµετεχόντων. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ  

Σάββατο 18 Αυγούστου 1ος γύρος ώρα 17:30 

Κυριακή 19 Αυγούστου 2ος γύρος ώρα 10:30 

Κυριακή 19 Αυγούστου 3ος γύρος ώρα 18:00 

∆ευτέρα 20 Αυγούστου 4ος γύρος ώρα 17:30 

Τρίτη 21 Αυγούστου 5ος γύρος ώρα 17:30 

Τετάρτη 22 Αυγούστου 6ος γύρος ώρα 17:30 

Πέµπτη 23 Αυγούστου 7ος γύρος ώρα 17:30 

Παρασκευή 24 Αυγούστου 8ος γύρος ώρα 17:30 

Σάββατο 25 Αυγούστου 9ος γύρος ώρα 10:00 

Σάββατο 25 Αυγούστου Τελετή Λήξης ώρα 16:00 

Επιβεβαίωση συµµετοχής µε φυσική παρουσία ή τηλεφωνικά στα τηλέφωνα: 

κ. Πρεβενιός (+30)6936858968, κ. Μαρία Πετσετίδη (+30)6974858312, κ. 

Σαλταµάρα (+30)6944914867 µέχρι τις 14:30 στις 18 Αυγούστου 2012. 

ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ: 90 λεπτά +30 sec/κίνηση από τη 1η κίνηση µέχρι την 40 και 

πρόσθετο χρόνο 30 λεπτά για την ολοκλήρωση της παρτίδας µε 30 sec/κίνηση. Η 

καταγραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια της παρτίδας. 

Ο προκαθορισµένος χρόνος έναρξης είναι 60 λεπτά. 



ΑΡΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ: Για την άρση ισοβαθµιών θα χρησιµοποιηθούν κατά σειρά 

τα ακόλουθα κριτήρια: 

α) Αποτελέσµατα του τουρνουά των ισόβαθµων (εάν έχουν παίξει όλοι µεταξύ τους) 

β) Bucholz 

γ) Median Bucholz 

δ) Απόδοση (διεθνές elo- εθνικό elo). 

ΑΝΑΒΟΛΕΣ: ∆εν επιτρέπεται καταρχήν η αναβολή αγώνων. Εξαιρέσεις µπορεί να 

γίνουν σε ειδικές περιπτώσεις, ύστερα από έγκαιρη αίτηση του ενδιαφερόµενου και 

αιτιολογηµένη απόφαση του διευθυντή αγώνων. 

ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Το παράβολο συµµετοχής ορίζεται σε 50€ για 

όσους διαµείνουν στα ξενοδοχεία των αγώνων (ΑΛΚΥΩΝ, ΟΝΑΡ), 70€ για όσους 

διαµείνουν αλλού. Για αθλητές της ΕΣΣΠΕΠ και για όλους τους αθλητές <18 ετών, 

το παράβολο ορίζεται στα 40€, ανεξαρτήτως πού θα διαµείνουν. Για αθλητές των 

σωµατείων των διοργανωτών, ισχύει αντίστοιχα το µισό παράβολο. Τα παράβολα 

συµµετοχής θα κατατεθούν στον χώρο των αγώνων πριν την έναρξη του 1
ου

 γύρου. 

∆ΙΑΜΟΝΗ – ∆ΙΑΤΡΟΦΗ: Για όσους συµµετέχοντες επιθυµούν να φιλοξενηθούν 

στα ξενοδοχεία των αγώνων, το κόστος κατ’ άτοµο / διανυκτέρευση είναι: 

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ΑΛΚΥΩΝ 

Τύπος δωµατίου 

Κόστος 

φιλοξενίας κατ’ 

άτοµο µε πρωινό 

Κόστος 

φιλοξενίας κατ’ 

άτοµο 

ηµιδιατροφή(πρωινό 

και βραδινό) 

Κόστος 

φιλοξενίαςκατ’ 

άτοµοπλήρη 

διατροφή 

Τετράκλινο 42€ 45€ 52€ 

Τρίκλινο 44€ 47€ 54€ 

∆ίκλινο 50€ 54€ 60€ 

Μονόκλινο(περιορισµένος 

αριθµός) 
75€ 81€ 94€ 

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ΟΝΑΡ 

Τύπος 

δωµατίου 

Κόστος 

φιλοξενίας κατ’ 

άτοµο µε πρωινό 

Κόστος 

φιλοξενίας κατ’ άτοµο 

ηµιδιατροφή(πρωινό 

και βραδινό) 

Κόστος 

φιλοξενίαςκατ’ 

άτοµοπλήρη 

διατροφή 

∆ίκλινο 30€ 36€ 42€ 

Τρίκλινο 26€ 32€ 38€ 

Για την κράτηση των δωµατίων θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας, 

σύµφωνα µε την δήλωση συµµετοχής, και µόνο µε την καταβολή του 50% του 

συνολικού ποσού στους παρακάτω λογαριασµούς των διοργανωτών: 

ΑΛΚΥΩΝ 
ALPHA BANK – Αριθµός Λογαριασµού: 55 100 200 200 6410 

ΙΒΑΝ: GR45 0140 5510 55 100 200 200 6410 

NATIONAL BANK – Αριθµός Λογαριασµού: 333/47001209 

ΙΒΑΝ: GR63 0110 3330 0000 333 47001 209 

Όνοµα δικαιούχου: «Ξενοδοχειακές & Τουριστικές Επιχειρήσεις Βραχατίου Α.Ε.» 

 



ΟΝΑΡ 
NATIONAL BANK – Αριθµός Λογαριασµού: 37947039287 

ΙΒΑΝ: GR5401103790000037947036697 

ALPHA BANK – Αριθµός Λογαριασµού: 550002002017640 

GR7401405500550002002017640 

Όνοµα δικαιούχου: «ΗΛΕΥΣ Α.Ε.» 

Για την οριστικοποίηση της συµµετοχής πρέπει να αποσταλεί το αποδεικτικό της 

παραπάνω κατάθεσης στο e-mail korinthiachess@gmail.com το αργότερο µέχρι την 

31/7/2012. 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Υποβάλλονται έως και 30 λεπτά µετά τη λήξη του υπόψη γύρου. 

Υπεύθυνη για την εκδίκαση της ένστασης είναι η Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία θα 

είναι τριµελής. Από την Επιτροπή θα εξαιρούνται όσα µέλη της έχουν σχέση µε τους 

αθλητές που εµπλέκονται στην ένσταση. Η σύνθεση της Επιτροπής θα καθορισθεί 

πριν την έναρξη του τουρνουά µε µέριµνα του Επικεφαλής ∆ιαιτητή. Το παράβολο 

ένστασης ορίζεται στα 100€ και µπορεί να κατατεθεί στο ∆ιευθυντή Αγώνων ή στον 

Επικεφαλής ∆ιαιτητή. Αν η ένσταση γίνει δεκτή το παράβολο επιστρέφεται, αλλιώς 

εκπίπτει υπέρ της διοργάνωσης. 

ΕΠΑΘΛΑ: Θα δοθούν κύπελλα στους τρεις πρώτους της γενικής κατάταξης κάθε 

οµίλου και µετάλλια στις ειδικές κατηγορίες. 

Ειδικές κατηγορίες: 
α) κάτω των 18 (αγόρι & κορίτσι), β)κάτω των 16 (αγόρι & κορίτσι), γ) κάτω των 12 

(αγόρι & κορίτσι), δ) γυναικών ε) σκακιστών ΕΣΣΠΕΠ στ) σκακιστριών ΕΣΣΠΕΠ. 

Ελάχιστος αριθµός συµµετοχών ανά ειδική κατηγορία: πέντε (5). 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ: 

Τα χρηµατικά έπαθλα που θα δοθούν στους νικητές του τουρνουά είναι, σε ευρώ (€): 

Α’ ΟΜΙΛΟΣ 

1
ος

 νικητής 3000 1
 ος

 <2300 150 

2
ος

 νικητής 1500 1
 ος

 Έλληνας ΕΣΣΠΕΠ 150 

3
ος

 νικητής 1000   

4
ος

 νικητής 500   

5
ος

 νικητής 400  

6
ος

 νικητής 300 Β’ ΟΜΙΛΟΣ 

7
ος

 νικητής 200 1
ος

 νικητής 300 

8
ος

 νικητής 100 2
ος

 νικητής 200 

1
η
 γυναίκα 300 3

ος
 νικητής 100 

2
η
 γυναίκα 200 1

η
 γυναίκα 100 

3
η
 γυναίκα 100 1

ος
 Έλληνας ΕΣΣΠΕΠ 100 

Τα χρηµατικά έπαθλα δίνονται σύµφωνα µε την τελική κατάταξη, µετά την άρση των 

ισοβαθµιών σύµφωνα µε τα κριτήρια, και δεν µοιράζονται µεταξύ τυχόν ισοβάθµων. 

Πολυνίκες αθλητές λαµβάνουν όλα τα έπαθλα που δικαιούνται. 



∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Τηλεφωνικά στους: κ. Μαρία Πετσετίδη 

(+30)6974858312, κ. Αντώνης Μπέλλος (+30)6977079007, στην ιστοσελίδα των 

αγώνων www.isthmia.gr ή στο e-mail korinthiachess@gmail.com 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ:  

Θα διεξαχθεί οµαδικό τουρνουά blitz, σιµουλτανέ και θα πραγµατοποιηθεί πρωινή 

εκδροµή σε αρχαιολογικούς χώρους και αξιοθέατα της περιοχής. Τα παραπάνω θα 

ανακοινωθούν µε συµπληρωµατική προκήρυξη. 

ΓΕΝΙΚΑ: Για όποιο θέµα δεν καλύπτεται από την παρούσα προκήρυξη, αρµόδια 

είναι η ∆ιεύθυνση Αγώνων. 

 


