
 

1
st
 International Chess Tournament                 

“Paleros 2012” 

    Paleros Resort Hotel, 16-23 Ιουνίου 
www.paleroschess.com 

 
Χoρηγοί -∆ιοργανωτές 

Yacht Club Παλαίρου, Αθλητικός Σκακιστικός Όµιλος Παλαίρου, ∆ήµος Παλαίρου υπό την αιγίδα της ΕΣΟ. 

 

Χώρος Αγώνων 

Συνεδριακή αίθουσα “Paleros Resort Hotel” (4 αστέρων) στην Πάλαιρο Αιτωλοακαρνανίας, παραθαλάσσια στο 

Ιόνιο πέλαγος, απέναντι από τη Λευκάδα. 

 

Πρόγραµµα Αγώνων  
1
ος

 γύρος: Σάββατο 16 Ιουνίου, 17:30  6
ος

 γύρος: Τετάρτη 20 Ιουνίου, 17:30  

2ος γύρος: Κυριακή 17 Ιουνίου, 10:30  7ος γύρος: Πέµπτη 21 Ιουνίου, 17:30 

3ος γύρος: Κυριακή 17 Ιουνίου, 17:30  8ος γύρος: Παρασκευή 22 Ιουνίου, 17:30 

4
ος

 γύρος: ∆ευτέρα 18 Ιουνίου, 17:30  9
ος

 γύρος: Σάββατο 23 Ιουνίου, 10:30 

5ος γύρος: Τρίτη  19 Ιουνίου, 17:30   Τελετή λήξης: Σάββατο 23 Ιουνίου, 16:30 

 

Κανονισµοί αγώνων 

Ελβετικό σύστηµα, ΕΣΟ και FIDE rated 9 γύρων µε ανοικτή συµµετοχή (open). Χρόνος σκέψης: 90 λεπτά για 40 

κινήσεις + 30 λεπτά για την ολοκλήρωση της παρτίδας + 30 δευτερόλεπτα για κάθε κίνηση από την αρχή της παρτίδας. 

Παίκτης ή παίκτρια που θα προσέλθει σε παρτίδα µε καθυστέρηση πλέον της µίας ώρας από την προγραµµατισµένη 

έναρξη µηδενίζεται. Κριτήρια ισοβαθµίας: α) αποτέλεσµα µεταξύ ισόβαθµων παικτών (µόνο εφόσον όλοι οι ισόβαθµοι 

έχουν παίξει µεταξύ τους), β) άθροισµα προοδευτικής βαθµολογίας, γ) Μπούχολτς, δ) αριθµός παρτίδων µε τα µαύρα. 
 

Χρηµατικά Έπαθλα (σε € ευρώ) 

1ος : 1000, 2ος: 500, 3ος: 300, 4ος-5ος: 200 έκαστος. 1η γυναίκα: 200, 2η γυναίκα: 150, 3η γυναίκα: 100.  

Κατηγορία µεγαλύτερης απόδοσης αναλογικά µε το elo (performance minus rating): 1
ος

: 200, 2
ος

: 150, 3
ος

: 100  

Σε περίπτωση ισοβαθµίας τα έπαθλα µοιράζονται. Ισχύουν µόνο τα διεθνή elo. Όποιος δικαιούται περισσότερα του 

ενός επάθλου τα παίρνει όλα. Κύπελλο και µετάλλια θα απονεµηθούν στους 3 πρώτους νικητές. 

 

Παράβολο Συµµετοχής: 50 € (το οποίο ∆ΕΝ το πληρώνουν όσοι κάνουν χρήση των παρακάτω προσφορών) 

 

Προσφορές διαµονής στο ξενοδοχείο “Paleros Resort Hotel” 
179 € (7 διανυκτερεύσεις σε τρίκλινο δωµάτιο µε πρωινό). 

187 € (7 διανυκτερεύσεις σε δίκλινο δωµάτιο µε πρωινό). 

277 € (7 διανυκτερεύσεις σε µονόκλινο δωµάτιο µε πρωινό). 

Για δηλώσεις συµµετοχής µετά τις 21 Μαΐου και εφόσον υπάρχει διαθεσιµότητα, το κόστος συµµετοχής θα είναι 

προσαυξηµένο κατά 10%. 

 
Ειδικές Προσφορές για παιδιά κάτω των 12 ετών & µεταφορά από Αθήνα 

Oι συµµετέχοντες κάτω των 12 ετών (έτος γέννησης 2000 και µετά) θα έχουν 50% έκπτωση αν διαµείνουν ως τρίτο 

άτοµο στο ήδη δίκλινο δωµάτιο των γονιών/συνοδών τους. Για όλους τους συµµετέχοντες από Αθήνα προσφέρεται 

µεταφορά Αθήνα / Paleros Resort / Αθήνα µε πούλµαν (αναχώρηση 16/6 στις 7 πµ από Πλατεία Οµόνοιας, επιστροφή 

23/6 στις 6 µµ) µε συνολική τιµή 58 ευρώ µε επιστροφή. 

 
∆ηλώσεις Συµµετοχής 
Οι δηλώσεις συµµετοχής πρέπει να αποσταλούν µέσω e-mail στο paleroschess@gmail.com ή στο fax 2641500112 

µέχρι τη ∆ευτέρα 21 Μαΐου 2012. Όλες οι δηλώσεις συµµετοχής πρέπει να αναγράφουν ονοµατεπώνυµο, elo, τύπο 

δωµατίου (τρίκλινο, δίκλινο, µονόκλινο) και ηµεροµηνία άφιξης και αναχώρησης. Για την κράτηση των δωµατίων θα 

τηρηθεί αυστηρά χρονική σειρά προτεραιότητας. Οι κρατήσεις των δωµατίων θα γίνονται κατόπιν επικοινωνίας µε 

τη ∆ιεύθυνση Αγώνων και θα επιβεβαιώνονται µε την κατάθεση του ποσού των 40 ευρώ µέχρι τη ∆ευτέρα 21 Μαΐου 

στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασµό: 

 

Τράπεζα: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Αριθµός Λογαριασµού ΙΒΑΝ: GR8701203040000000087843874 

Ονοµατεπώνυµο ∆ικαιούχου: PALAIROS RESORT HOTEL 

 

και αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσης στα παρακάτω φαξ ή email της οργανωτικής επιτροπής. 

 

∆ιεύθυνση Αγώνων 

κ. Νίκος Καλέσης: Tηλ: 6938326161, Fax: 2641500112, Email: paleroschess@gmail.com  

Website: www.paleroschess.com 


