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17o   Τουρνουά Σκακιού -  «Κύπελλο Φωτιάς» 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Η Λέσχη Πολιτισμού Φλώρινας και η Ε.Σ.Σ.ΚΕ.ΔΥ.Μ. προκηρύσσουν το  17ο  Ατομικό Σκακιστικό 
Τουρνουά "Κύπελλο Φωτιάς". 

 Οι αγώνες του τουρνουά είναι με διεθνή αξιολόγηση ΕΛΟ της FIDE   ( RAPIDratings) 
 

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε δύο φάσεις. 

Προκριματική Φάση (GRAND PRIX ΕΣΣΚΕΔΥΜ ): 

 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ: Το σύστημα των αγώνων θα είναι ελβετικό 7 γύρων. Το τουρνουά θα διεξαχθεί 

σε δύο ομίλους: 
Στον Α' όμιλο θα μπορούν να αγωνιστούν όσοι έχουν γεννηθεί από το 2006 και πριν (13 ετών και 
άνω). 
Στον Β' όμιλο θα μπορούν να αγωνιστούν όσοι έχουν γεννηθεί από το 2007 και έπειτα (12 ετών 
και κάτω). 
 

 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  Στο τουρνουά μπορούν να συμμετέχουν όσοι σκακιστές και σκακίστριες 

το επιθυμούν χωρίς να υποχρεούνται να διαθέτουν δελτίο αθλητή. 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ: Το τουρνουά θα διεξαχθεί την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2019 και το 

πρόγραμμα των αγώνων θα έχει ως εξής: 

 9:30 -10:30  Άφιξη - Ταυτοποίηση 
συμμετεχόντων  

 13:45-14:00  Διάλειμμα (μπουφές) 

 11:00-11:30  1ος γύρος  14:15-14:45  5ος γύρος 

 11:45-12:15  2ος γύρος  15:00-15:30  6ος γύρος 

 12:30-13:00  3ος γύρος  15:45-16:15  7ος γύρος 

 13:15-13:45  4ος γύρος  16:15-17:00  Αποτελέσματα - Απονομές 

 17:00 Πέρας εκδήλωσης-αναχώρηση συμμετεχόντων 

 
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ:  Ξενοδοχείο «Φαίδων» στη Φλώρινα (περιοχή Αγίας Παρασκευής) 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ: Ο χρόνος σκέψης ορίζεται σε 10 λεπτά + 5 δευτερόλεπτα για κάθε κίνηση. 

http://www.lpflorinas.gr/
mailto:lepoflo@gmail.com


ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΡΣΗΣ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ: α) βαθμοί στους αγώνες μεταξύ των ισοβάθμων (εφόσον όλοι 

έχουν αγωνιστεί μεταξύ τους), β) Buchholz cut-1, γ) Sonneborn-Berger, δ) άθροισμα προοδευτικής 

βαθμολογίας (στην πλήρη του ανάπτυξη) και ε) περισσότερες νίκες με τα μαύρα.  
ΠΑΡΑΒΟΛΑ: Όλοι οι συμμετέχοντες καταβάλλουν παράβολο ύψους 9€, ανεξαρτήτως ηλικίας. 

 

ΕΠΑΘΛΑ: Κύπελλα στους 3 πρώτους νικητές του Α' ομίλου και στον πρώτο νικητή του Β' ομίλου. 

Μετάλλια στους 3 πρώτους κάθε κατηγορίας εφήβων (Α16, Α14, Α12, Α10, Α08) και νεανίδων (Κ16, 
Κ14, Κ12, Κ10, Κ08). Κύπελλα στις 3 πρώτες ομάδες (συλλόγους) της Ε.Σ.Σ.ΚΕ.ΔΥ.Μ. (όπως 
προκύπτει από το άθροισμα των 2 καλύτερων αποτελεσμάτων των αθλητών της ιδίας ομάδας από τον 
Α' και τον Β' όμιλο).  
 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Οι δηλώσεις συμμετοχής των σκακιστών θα πρέπει να ολοκληρωθούν 
έως την Παρασκευή 13/12/2019 και ώρα 21.00  από τους υπευθύνους κάθε σωματείου και να 
σταλούν με e-mail στη διεύθυνση: eviantoniadou30@gmail.com συμπληρώνοντας 
ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, πόλη (σύλλογο) και αριθμό μητρώου ΕΣΟ ή FIDE (αν 
υπάρχουν).   
1)    Μετά από αυτή την ημερομηνία δε θα γίνει δεκτή καμία εγγραφή. 
2)    Σε περίπτωση καθυστέρησης, επειδή οι αγώνες θα αρχίσουν στις 11.00, οι αθλητές θα 

συμμετέχουν από το 2ο γύρο.  
3)    Οι υπεύθυνοι των συλλόγων πρέπει να κάνουν την επιβεβαίωση της συμμετοχής των 

παικτών τους την Κυριακή ως τις 10.30. 
 

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  Γυμνόπουλος Λάζαρος τηλ.6976808248 

                               Αντωνιάδου Εύη τηλ. 6989113596 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το τουρνουά διεξάγεται υπό την αιγίδα της Ε.Σ.Σ.ΚΕ.ΔΥ.Μ. Ο/Η πρώτος-η της 
αθροιστικής βαθμολογίας του Α’ όμιλου που αγωνίζεται σε σωματείο της Ε.Σ.Σ.ΚΕ.ΔΥ.Μ., 
ανακηρύσσεται πρωταθλητής/-τρια γρήγορου σκακιού της Ε.Σ.Σ.ΚΕ.ΔΥ.Μ. και ως έπαθλο καλύπτονται 
τα έξοδα συμμετοχής του/της σε ένα θερινό διεθνές τουρνουά, το οποίο ορίζεται με απόφαση της 
επιτροπής Grand-Prix, σύμφωνα με τον κανονισμό Grand-Prix της Ε.Σ.Σ.ΚΕ.ΔΥ.Μ. 
 

Προκρίσεις για την τελική φάση: 

Θα προκριθούν οι δέκα (10) πρώτοι/τες του Α’ ομίλου.  

Τελική Φάση: 

Ημέρα: Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019 

Χώρος: Λέσχη Πολιτισμού Φλώρινας, Ι. Καραβίτη 2 (πρώην ΔΙΕΘΝΕΣ) 

Ώρα έναρξης: 5:00 μ.μ 

Σύστημα: Pool (Round Robin) 

Χρηματικά Έπαθλα:   1ος  100 Ευρώ,    2ος  60 Ευρώ,    3ος   40 Ευρώ 

 Σημείωση:  

1) Παρακαλείσθε να φέρετε ρολόγια αντίστοιχα με τον αριθμό των συμμετοχών σας . 

2) Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες από την Φλώρινα να προσέλθουν όσο το δυνατόν 
νωρίτερα (9:30 π.μ.) για την επιτάχυνση των διαδικασιών. 

3) Την ημέρα του τελικού στη Φλώρινα γίνονται πολλές εκδηλώσεις, στην κεντρική 
πλατεία προσφέρεται φασολάδα, κρασί και τοπικά εδέσματα, γίνεται το άναμμα των 
φωτιών και πολλές εκπλήξεις... 

Χορηγοί: Δήμος Φλώρινας, Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας,   Ξενοδοχείο "Φαίδων" , Γραφείο ταξιδίων  
FLORINA TRAVEL A.E 

 

http://www.esskedym.gr/downloads/category/2-kanonismos-grand-prix

