23Ο ΟΠΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ATHENS CHALLENGE 2020
1. ΓΕΝΙΚΑ
Η Σκακιστική́ Επικοινωνία Ηρακλείου σε συνεργασία με τον ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ διοργανώνει το 23ο
Όπεν Ηρακλείου, το οποίο θα διεξαχθεί́ στο Ηράκλειο Αττικής από τις 13 έως τις 21 Ιουνίου 2020. Το τουρνουά
θα καλυφθεί́ από́ το διαδικτυακό τόπο www.skaki.gr με ζωντανή́ αναμετάδοση των παρτίδων. Η παρούσα
αποτελεί́ την αρχική́ προκήρυξη για κάθε αλλαγή́ θα υπάρχει συμπληρωματική προκήρυξη.

2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Μαρία Πετσετίδη
Μιχαλης Ρουκουνάκης
Χρήστος Μπανίκας
Νίκος Κομνηνός
Σπυρος Πανδής
Αντώνης Απέργης

3. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ – ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ
Διευθυντής αγώνων: GM Χρήστος Μπανίκας
Επικεφαλής διαιτητής: FA Μιχάλης Ρουκουνάκης
Υπεύθυνος κληρώσεων: ΙΑ Νίκος Κομνηνός
Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Μαρία Πετσετίδη.

4. ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Οι αγώνες θα φιλοξενηθούν στο Πολιτιστικό́ Πολύκεντρο Δήμου Ηρακλείου, Λ. Ηρακλείου και Κουντουριώτη
& Νεότητος, σε μικρή́ απόσταση από το σταθμό́ ΗΣΑΠ Ηρακλείου. Η πρόσβαση στο χώρο των αγώνων μπορεί
να γίνει:
Με τον ΗΣΑΠ (σταθμός Ηράκλειο)
Οδικώς από τη Λεωφόρο Ηρακλείου
Από Αττική οδό́, έξοδος Λ. Ηρακλείου
Από́ Εθνική οδό, έξοδος Αναγεννήσεως, Ιφιγενείας, Λ. Ηρακλείου
Με το λεωφορείο A8 (Στουρνάρη, Πατησίων, Λ. Ηρακλείου, στάση Ζέφυρος)

5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
Το τουρνουά́ θα διεξαχθεί σε δύο ομίλους Α και Β, με Ελβετικό́ σύστημα ζευγαρώματος 9 γύρων για τον κάθε
όμιλο. Στον Ά όμιλο μπορούν να αγωνιστούν παίχτες με δημοσιευμένο διεθνές FIDE έλο μεγαλύτερο από́ 1800.
Στο Β’ όμιλο μπορούν να αγωνιστούν παίχτες με διεθνές FIDE έλο μικρότερο από το 1800. Οι διοργανωτές
διατηρούν το δικαίωμα να επιτρέψουν την συμμετοχή στο Α' γκρουπ σε σκακιστές που δεν τηρούν τις
παραπάνω προϋποθέσεις μέσω wildcard.
Η αρχική́ κατάταξη θα γίνει πρώτα με βάση τον πίνακα elo της FIDE του Ιουνίου 2020 και στη συνέχεια
σύμφωνα με τον αντίστοιχο της ΕΣΟ. Για την πραγματοποίηση των κληρώσεων θα χρησιμοποιηθεί́ η τελευταία
έκδοση του προγράμματος Swiss manager. Ισχύουν όλοι οι κανονισμοί́ της FIDE. Το τουρνουά́ θα αξιολογηθεί́
για ελληνικό́ και διεθνές ΕΛΟ.

6. ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ ‐ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Ο χρόνος σκέψης θα είναι 90 λεπτά για όλη την παρτίδα και 30 δευτερόλεπτα για κάθε κίνηση από την αρχή
της παρτίδας. Η καταγραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια της παρτίδας Οι παρτίδες
διέπονται από τους κανονισμούς της FIDE και της ΕΣΟ. Εάν ο παίκτης δεν έχει προσέλθει 60΄ λεπτά μετά την
προγραμματισμένη έναρξη του γύρου μηδενίζεται και, εάν χωρίς σοβαρό λόγο δεν ειδοποιήσει μέχρι το τέλος
του γύρου, θεωρείται ότι έχει αποχωρήσει από το τουρνουά. Για κάθε θέμα που τυχόν ανακύπτει και δεν
προβλέπεται από τους κανονισμούς, αρμόδιος να αποφασίσει είναι o διευθυντής αγώνων ή ο επικεφαλής
διαιτητής.

7. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελική κατάταξη, ισχύουν τα παρακάτω κριτήρια άρσης της:

Α Group
1.
2.
3.
4.
5.

AROC 1 - Ο Μέσος Όρος FIDE ELO των Αντιπάλων αφαιρώντας το μικρότερο ΕΛΟ.
Buchholz Cut 1.
Buchholz.
Το αποτέλεσμα των μεταξύ τους αγώνων εφόσον εχουν αγωνιστεί όλοι μεταξύ τους
Κλήρωση

Β Group
1.
2.
3.
4.
5.

Το αποτέλεσμα των μεταξύ τους αγώνων εφόσον εχουν αγωνιστεί όλοι μεταξύ τους
Buchholz Cut 1.
Buchholz.
Οι περισσότερες νίκες
Κλήρωση

8. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ:
Ενστάσεις κατά απόφασης διαιτητή υποβάλλονται εγγράφως στο Διευθυντή Αγώνων το αργότερο τριάντα (30’)
λεπτά́ μετά τη λήξη του γύρου και συνοδεύονται υποχρεωτικά από́ παράβολο πενήντα (50) ευρώ. Το
παράβολο επιστρέφεται σε περίπτωση δικαίωσης της ένστασης. Τυχόν ενστάσεις θα εκδικάζονται από́
τριμελή επιτροπή ενστάσεων, η οποία θα οριστεί από τον Διευθυντή́ Αγώνων πριν την έναρξη του 1ου γύρου.
Οι αποφάσεις της επιτροπής θα εκδίδονται αυθημερόν και πριν την κλήρωση του επομένου γύρου, ειναι δε
οριστικές και αμετάκλητες.

9. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ:
Σάββατο

13 Ιουνίου

Επιβεβαίωση συμμετοχών *

10:00 - 13:00

Σάββατο

13 Ιουνίου

Κλήρωση 1ου γύρου

16:00

Σάββατο

13 Ιουνίου

1ος γύρος

17:30

Κυριακή

14 Ιουνίου

2ος γύρος

17:30

Δευτέρα

15 Ιουνίου

3ος γύρος

17:30

Τρίτη

16 Ιουνίου

4ος γύρος

17:30

Τετάρτη

17 Ιουνίου

5ος γύρος

17:30

Πέμπτη

18 Ιουνίου

6ος γύρος

17:30

Παρασκευή

19 Ιουνίου

7ος γύρος

17:30

Σάββατο

20 Ιουνίου

8ος γύρος

17:30

Κυριακή

21 Ιουνίου

9ος γύρος

11:30

Κυριακή

23 Ιουνίου

Απονομές

15:00

*Για τους σκακιστές που δεν εχουν ακολουθήσει την Ηλεκτρονική Διαδικασία (βλέπε παράγραφο 10).
Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα μεταβολής του προγράμματος.

10.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΑΝΑΒΟΛΕΣ – ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Η συμμετοχή́ είναι ανοιχτή για όλους τους σκακιστές με έγκυρο σκακιστικό́ δελτίο. Οι Ηλεκτρονικές φόρμες
υπάρχουν στην σελίδα του τουρνουα στην σελίδα www.skaki.gr. Ορίζεται ανώτατο όριο συμμετοχών οι 220
σκακιστές, σκακίστριές. Θα τηρηθεί αυστηρή́ σειρά́ χρονικής προτεραιότητας. Μία συμμετοχή θεωρείται
έγκυρη όταν έχει καταβληθεί το παράβολο.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 23:59:59 της Παρασκευής 12 Ιουνίου 2020. Οι
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την φόρμα συμμετοχής
στην σελίδα
https://forms.gle/xtR2r2hT4EQULN5W8. Με την συμπλήρωση της φόρμας, ο αθλητής μπαίνει κατευθείαν
στην λίστα συμμετοχών. Διαφορετικά οι μετέχοντες στο τουρνουά́ θα πρεπει να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή́
τους με την φυσική τους παρουσία την πρώτη μέρα των αγώνων, Σάββατο 11 Ιουνίου 2020, μεχρι τις 13.00’.
Μετά την επιβεβαίωση συμμετοχής θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.chess-results.com η τελική λίστα με
τους συμμετέχοντες στα δύο τουρνουά. Από την ανάρτηση των συμμετοχών και μέχρι τις 16:00 μπορείτε να
επικοινωνείτε με την οργανωτική επιτροπή αν δεν δείτε το όνομα σας στην αντίστοιχη λίστα. Στις 16:00 θα
πραγματοποιηθεί η κλήρωση του 1ου γύρου. Όσοι συμμετέχοντες ΔΕΝ έχουν επιβεβαιώσει την συμμετοχή
τους, (είτε ηλεκτρονικά είτε με φυσική παρουσία) θα μπορούν να αγωνιστούν από́ το 2ο γύρο.
Εξαιρέσεις θα γίνονται δεκτές πριν την κλήρωση του επόμενου γύρου. Για το B group θα ισχύσουν 2 εξαιρέσεις
μισού πόντου μέχρι και τον 7 γύρο. Για εξαίρεση μισού πόντου ο αιτούμενος θα πρέπει να συμπληρώσει την
φόρμα εξαιρέσεων στην σελίδα https://forms.gle/VBQ2JGAz85QchrPc6 από την Δευτέρα 1 Ιουνίου
2020 μέχρι και την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020. Αναβολές δεν γίνονται δέκτες για κανένα λόγο.

11. ΠΑΡΑΒΟΛΟ‐ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ:

Athens Challenge 2020 – Group A
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΕΠΑΘΛΟ
GM IM WIM WGM
WILDCARD
ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Athens Challenge 2020 – Group Β
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΓΕΝΙΚΌ – ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚO
ΟΜΑΔΙΚΟ
ΑΝΕΡΓΟΙ

ΠΑΡΑΒΟΛΟ
40€
ΔΩΡΕΑΝ
70€
ΠΑΡΑΒΟΛΟ
25€
20€/μέλος
100€
15€

Η καταβολή́ του παράβολου μπορεί μόνο με κατάθεση στο λογαριασμό Alpha Bank με:
IBAN λογαριασμού : GR1601402170217002002002533
Δικαιούχος: ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο Athens Challenge 2020
Ο αριθμός συναλλαγής πρέπει να αποστέλλεται μαζί με τη φόρμα δήλωσης συμμετοχής.
Οι δηλώσεις συμμετοχής μετά από την 12η Ιουνίου και ώρα 23:59:59 δεν έχουν καμία έκπτωση και το παράβολο
γίνετε ενιαίο 55€ για το Group A και 35€ για το Group B για όλους ανεξαιρέτως τους αθλητές ακόμη και τους
τιτλούχους.
Το δικαίωμα σε δωρεάν συμμετοχή δεν αφορά τιτλούχους που αποχώρησαν από προηγούμενα τουρνουά
Athens Challenge. Το ΟΜΑΔΙΚΟ παράβολο αφορά 5 σκακιστές που αγωνίζονται στον ίδιο σύλλογο, ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ
ΔΗΛΩΣΕΙ ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΙΑΙΑ.
H WILDCARD δίνετε μόνο μετά από αποδεκτό αίτημα στην Οργανωτική Επιτροπή και το κόστος της είναι πάντα
70€.
ΑΝΕΡΓΟΙ θεωρούνται οι σκακιστές με ισχύουσα κάρτα ανεργίας ή τα παιδιά που και οι δύο (2) γονείς τους είναι
άνεργοι με ισχύουσα κάρτα ανεργίας.

12. ΕΠΑΘΛΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΠΑΘΛΟ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΓΕΝΙΚΗ

1999< ELO <2150
1999< ELO <2150
ELO <2000
ELO <2000
ΓΥΝΑΙΚΑ
ΒΕΤΕΡΑΝΟΣ > 50
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ

Athens Challenge 2020 – Group A
ΘΕΣΗ
ΈΠΑΘΛΟ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ
1
1000€
2
600€
3
400€
4
150€
5
100€
6
50€
1
100€
2
50€
1
100€
> 5 συμμετοχές
2
50€
1
100€
1
100€
Athens Challenge 2020 – Group Β
ΘΕΣΗ
ΈΠΑΘΛΟ
1
Φιλοξενία σε Διεθνές τουρνουά
ΣΥΝΘΗΚΕΣ
2
50% φιλοξενίας σε Διεθνές τουρνουά
2
3
50% φιλοξενίας σε Διεθνές τουρνουά

Τα έπαθλα δεν είναι αθροιστικά́ και δεν μεταφέρονται.
Θα δοθούν μετάλλια στους 3 πρώτους της γενικής κατάταξης και στα πρώτο αγόρι και κορίτσι u18 του Α
Group και στους 3 πρώτους και στην πρώτη σκακίστρια της γενικής κατάταξης και των κατηγοριών o65, o50,
u18, u16,u14,u12,u10,u8 του Β Group.

13. ΟΡΟΙ:
Οι συμμετέχοντες με τη συμμετοχή στους αγώνες αποδέχονται όλους τους όρους της παρούσης και των
συμπληρωματικών προκηρύξεων και συναινούν στην χρήση και αποστολή των στοιχείων τους για
αξιολόγηση , στην καταγραφή των παρτίδων, στην βιντεοσκόπηση και φωτογράφιση τους κατά τη διάρκεια
των αγώνων και δημοσιοποίηση στα κοινωνικά μεσα, στα μεσα μαζικής ενημέρωσης, και στα Δελτία τύπου της
Σκακιστικής Επικοινωνίας Ηρακλείου Αττικής. Επιτρέπεται η φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση των αγώνων
από τρίτους μετά από άδεια από τον Διευθυντή Αγώνων και σε κάθε δημοσίευση πρέπει να αναφέρονται η
Σκακιστική Επικοινωνία Ηρακλείου, το Athens Challenge 2020 και το skaki.gr. Οι παρτίδες αποτελούν μέρος
της διοργάνωσης και οι παίχτες υποχρεούνται να αφήνουν το πρωτότυπο παρτιδόφυλο στους διαιτητές.

Η Οργανωτική Επιτροπή

