
 

 

 
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2ου FISCHER MEMORIAL GM NORM ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΤΑ ΑΝΩΓΕΙΑ,           
11-19/9/2017 
(με δυνατότητα επίτευξης νόρμας τίτλου γκρανμαιτρ/διεθνή μαιτρ)  

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Σκακιστικός Όμιλος Ανωγείων, Ηράκλειο OAA. ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Περιφέρεια Κρήτης, Δήμος 
Ανωγείων, Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ: 10 παίκτες με σύστημα πουλ (round robin) απλών συναντήσεων (όλοι εναντίων όλων) με 
δυνατότητα επίτευξης νόρμας γκραν μαιτρ και διεθνή μαιτρ, με ελάχιστο όριο συμμετοχής διεθνές elo 2201 και 
μέσο όρο μεγαλύτερο του 2381.  
 
ΧΩΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ: Αίθουσα Εκδηλώσεων Τράπεζας Πειραιώς, Ανώγεια Κρήτης 
 

ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Για τους διεκδικούντες νόρμα GM το παράβολο συμμετοχής ορίζεται με βάση 
το δημοσιευμένο elo της στιγμής που επιβεβαιώνουν τη συμμετοχή τους. Η 
έγκυρη επιβεβαίωση συμμετοχής προϋποθέτει την κατάθεση του αντίστοιχου 
παραβόλου στο λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς 6163 04 0030 989 στο 
όνομα Σκακιστικός Όμιλος Ανωγείων. Στην αιτιολογία της κατάθεσης να 
φαίνεται το ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντα στο τουρνουά. Στους 
προσκεκλημένους παίκτες που φέρουν το τίτλο του γκρανμαιτρ (GM) 
προσφέρεται φιλοξενία πλήρους διατροφής καθώς και αμοιβή παρουσίας 
κατόπιν συμφωνίας. 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ: Σε κάθε συμμετέχοντα παραχωρείται δωρεάν φιλοξενία στα σύγχρονα και 
εξαιρετικά δωμάτια της εστίας του Δήμου Ανωγείων που διαθέτουν WC, AC, ψυγείο, τηλεόραση και wifi. Στη 
πλειοψηφία τους τα δωμάτια θα χρησιμοποιηθούν ως μονόκλινα εκτός αν οι συμμετέχοντες επιθυμούν να 
συνοδεύονται από προπονητές, συγγενείς ή φίλους που θα διαμένουν επίσης εντελώς δωρεάν! 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 
Προθεσμία καταβολής παραβόλου Δευτέρα, 17-7-2017  
Διενέργεια κλήρωσης - Δημοσίευση Δευτέρα, 17-7-2017 17.00 
Τελετή έναρξης Δευτέρα, 11-9-2017 16.30 
1ος γύρος Δευτέρα, 11-9-2017 17.00 
2ος γύρος Τρίτη, 12-9-2017 17.00 
3ος γύρος Τετάρτη, 13-9-2017 17.00 
4ος γύρος Τετάρτη, 14-9-2017 17.00 
5ος γύρος Πέμπτη, 15-9-2017 17.00 
6ος γύρος Παρασκευή, 16-9-2017 17.00 
7ος γύρος Σάββατο, 17-9-2017 17.00 
8ος γύρος Κυριακή, 18-9-2017 17.00 
9ος γύρος Δευτέρα, 19-9-2017 14.00 
Τελετή λήξης Δευτέρα, 19-9-2017 20.00 
 
XΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ: 1 ώρα και 30 λεπτά για τις πρώτες 40 κινήσεις για κάθε παίκτη και 30 λεπτά πρόσθετου 
χρόνου με την ολοκλήρωση της 40ης κίνησης. Επιπρόσθετα, από την 1η κίνηση και για κάθε κίνηση 30 

Elo Παράβολο 
2201-2250 500€ 
2251-2300 450€ 
2301-2350 350€ 
2351-2400 300€ 
2401-2450 250€ 
2451-2500 200€ 

+2500 150€ 



 

δευτερόλεπτα πρόσθετου χρόνου για κάθε παίκτη. Η καταγραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική σε όλη τη 
διάρκεια της παρτίδας.  Προσοχή:   Σκακιστής που, 30 λεπτά μετά την ώρα έναρξης κάποιου γύρου, δεν θα έχει 
ξεκινήσει να αγωνίζεται, θα  χάνει την παρτίδα. 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ: 1. Αποτέλεσμα του τουρνουά των ισόβαθμων 2. Το κριτήριο sonneborn-
berger 3. Το κριτήριο Koya 4. Αριθμός νικών 
 
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ σε αποφάσεις  της διαιτησίας  μπορούν να  απευθύνονται στην επιτροπή ενστάσεων  ως  
δέκα λεπτά μετά τη λήξη του γύρου, συνοδευόμενες από παράβολο 100€,  που επιστρέφεται σε 
περίπτωση δικαίωσης. 
 
ANTI-CHEATING:  Κατά τη διάρκεια της παρτίδας απαγορεύεται η εμφάνιση και η χρήση κινητών και γενικά 
οποιασδήποτε ηλεκτρονικής συσκευής επικοινωνίας στην αίθουσα αγώνων και γενικά σε ΟΛΟΥΣ τους χώρους 
των εγκαταστάσεων των αγώνων.  
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: στον κ. Κώστα Κλώκα στο 6937880733 ή στον κ. Μανώλη 
Νταγιαντά στο 6972857752 ή στο e-mail: klokas@heraklionchess.com 
 
 

 
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2ου CAPABLANCA MEMORIAL IM NORM ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΤΑ ΑΝΩΓΕΙΑ,          
11-19/9/2017 
(με δυνατότητα επίτευξης νόρμας τίτλου διεθνή μαιτρ)  

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Σκακιστικός Όμιλος Ανωγείων, Ηράκλειο OAA. ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Περιφέρεια Κρήτης, Δήμος 
Ανωγείων, Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ: 10 παίκτες με σύστημα πουλ (round robin) απλών συναντήσεων (όλοι εναντίων όλων) με 
δυνατότητα επίτευξης νόρμας διεθνή μαιτρ, με ελάχιστο όριο συμμετοχής διεθνές elo 2051 και μέσο όρο 
μεγαλύτερο του 2231.  
 
ΧΩΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ: Αίθουσα Εκδηλώσεων Τράπεζας Πειραιώς, Ανώγεια Κρήτης 
 

ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Για τους διεκδικούντες νόρμα GM το παράβολο συμμετοχής ορίζεται με βάση 
το δημοσιευμένο elo της στιγμής που επιβεβαιώνουν τη συμμετοχή τους. Η 
έγκυρη επιβεβαίωση συμμετοχής προϋποθέτει την κατάθεση του αντίστοιχου 
παραβόλου στο λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς 6163 04 0030 989 στο 
όνομα Σκακιστικός Όμιλος Ανωγείων. Στην αιτιολογία της κατάθεσης να 
φαίνεται το ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντα στο τουρνουά. Στους 
προσκεκλημένους παίκτες που φέρουν το τίτλο του διεθνούς μαιτρ (ΙΜ) ή 
γκρανμαιτρ (GM) προσφέρεται φιλοξενία πλήρους διατροφής καθώς και 
αμοιβή παρουσίας κατόπιν συμφωνίας. 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ: Σε κάθε συμμετέχοντα παραχωρείται δωρεάν φιλοξενία στα σύγχρονα και 
εξαιρετικά δωμάτια της εστίας του Δήμου Ανωγείων που διαθέτουν WC, AC, ψυγείο, τηλεόραση και wifi. Στη 
πλειοψηφία τους τα δωμάτια θα χρησιμοποιηθούν ως μονόκλινα εκτός αν οι συμμετέχοντες επιθυμούν να 
συνοδεύονται από προπονητές, συγγενείς ή φίλους που θα διαμένουν επίσης εντελώς δωρεάν! 

Elo Παράβολο 
2051-2100 450€ 
2101-2150 400€ 
2151-2200 350€ 
2201-2250 325€ 
2251-2300 300€ 
2301-2350 250€ 
2351-2400 200€ 

mailto:klokas@heraklionchess.com


 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 
Προθεσμία καταβολής παραβόλου Δευτέρα, 17-7-2017  
Διενέργεια κλήρωσης - Δημοσίευση Δευτέρα, 17-7-2017 17.00 
Τελετή έναρξης Δευτέρα, 11-9-2017 16.30 
1ος γύρος Δευτέρα, 11-9-2017 17.00 
2ος γύρος Τρίτη, 12-9-2017 17.00 
3ος γύρος Τετάρτη, 13-9-2017 17.00 
4ος γύρος Τετάρτη, 14-9-2017 17.00 
5ος γύρος Πέμπτη, 15-9-2017 17.00 
6ος γύρος Παρασκευή, 16-9-2017 17.00 
7ος γύρος Σάββατο, 17-9-2017 17.00 
8ος γύρος Κυριακή, 18-9-2017 17.00 
9ος γύρος Δευτέρα, 19-9-2017 14.00 
Τελετή λήξης Δευτέρα, 19-9-2017 20.00 
 
XΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ: 1 ώρα και 30 λεπτά για τις πρώτες 40 κινήσεις για κάθε παίκτη και 30 λεπτά πρόσθετου 
χρόνου με την ολοκλήρωση της 40ης κίνησης. Επιπρόσθετα, από την 1η κίνηση και για κάθε κίνηση 30 
δευτερόλεπτα πρόσθετου χρόνου για κάθε παίκτη. Η καταγραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική σε όλη τη 
διάρκεια της παρτίδας.  Προσοχή:   Σκακιστής που, 30 λεπτά μετά την ώρα έναρξης κάποιου γύρου, δεν θα έχει 
ξεκινήσει να αγωνίζεται, θα  χάνει την παρτίδα. 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ: 1. Αποτέλεσμα του τουρνουά των ισόβαθμων 2. Το κριτήριο sonneborn-
berger 3. Το κριτήριο Koya 4. Αριθμός νικών 
 
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ σε αποφάσεις  της διαιτησίας  μπορούν να  απευθύνονται στην επιτροπή ενστάσεων  ως  
δέκα λεπτά μετά τη λήξη του γύρου, συνοδευόμενες από παράβολο 100€,  που επιστρέφεται σε 
περίπτωση δικαίωσης. 
 
ANTI-CHEATING:  Κατά τη διάρκεια της παρτίδας απαγορεύεται η εμφάνιση και η χρήση κινητών και γενικά 
οποιασδήποτε ηλεκτρονικής συσκευής επικοινωνίας στην αίθουσα αγώνων και γενικά σε ΟΛΟΥΣ τους χώρους 
των εγκαταστάσεων των αγώνων.  
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: στον κ. Κώστα Κλώκα στο 6937880733 ή στον κ. Μανώλη 
Νταγιαντά στο 6972857752 ή στο e-mail: klokas@heraklionchess.com 
 

mailto:klokas@heraklionchess.com

