
 

Πληροφορίες-Κανονισµός: http://kappachess.wordpress.com/ 

∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ: 

 

 
http://kallitheachess.wordpress.com/ 

 
 
 
 
 

Συγκοινωνία: Με τη γραµµή 1 του 
µετρό-ΗΣΑΠ (ο σύλλογος βρίσκεται µεταξύ 
των σταθµών «Καλλιθέα» και «Ταύρος»), οι 
γραµµές 1 και 5 του τρόλεϋ και οι γραµµές 
040 και 913 των λεωφορείων (στάση 
“Καλλιθέα”) και οι γραµµές λεωφορείων 
218, 219 (στάση “Πλατεία Κύπρου”). Η 
γραµµή 040 (µε κατεύθυνση Πειραιά) 
εξυπηρετεί επίσης γιά µετεπιβίβαση από τη 
στάση Συγγρού-Φιξ του µετρό, καθώς και 
από λεωφορεία που κινούνται στη λεωφ. 
Συγγρού (στάση Άγ. Σώστης). Πάρκινγκ ΙΧ 

έχει και στο σταθµό «Ταύρος» των ΗΣΑΠ. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ: 

Kappa-34 
(Εις µνήµη Μ. Θρασυβουλίδη) 

(∆ευτέρα & Πέµπτη) 

Ανοιχτό τουρνουά µε ελβετικό σύστηµα 7 γύρων εθνική 
(ΕΣΟ) και διεθνή αξιολόγηση (FIDE) 

(Οι διοργανωτές µπορούν να αλλάξουν σύστηµα αγώνων κατά τον αριθµό 
συµµετοχών) 

 
Κάθε ∆ευτέρα και Πέµπτη, στην αίθουσά µας, Λυκούργου 50, Καλλιθέα, 6-10 µ.µ. 

Έναρξη Πέµπτη 02/10/08, επόµενες αγωνιστικές  ∆ε 06/10, Πε 09/10, ∆ε 13/10,  
Πε 16/10, ∆ε 20/10, και Πε 23/10. Τροποποιήσεις κ.λπ. διευκολύνσεις 
προγράµµατος επιτρέπονται µόνο µε απόφαση του διευθυντή αγώνων. ∆εν 
επιτρέπονται αναβολές, αλλά επιτρέπονται αιτήµατα εξαίρεσης. 

Χρόνος σκέψης Οι αγώνες γίνονται µε ηλεκτρονικά χρονόµετρα (σύστηµα 90'+30") 
για κάθε παίκτη για όλη την παρτίδα. 

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν µόνο σκακιστές µε αθλητικό δελτίο, µε έκτακτη 
συνδροµή (“παράβολο”) συµµετοχής 25€ για ενηλίκους και 15€ για ανηλίκους. 
Ενδιαφερόµενοι χωρίς αθλητικό δελτίο µπορούν να εγγράφονται επιτόπου στους 
συλλόγους µας. Ως απόδειξη αποδοχής της παρούσας προκήρυξης, των 
αποφάσεων των διαιτητών και του διευθυντή των αγώνων, και των αποτελεσµάτων 
οι συµµετέχοντες υπογράφουν υποχρεωτικά ότι αποδέχονται την προκήρυξη στη 
φόρµα συµµετοχής. Υποχρεωτική πλήρης τακτοποίηση πριν από τον 1ο γύρο. 

Βραβεία Ανάλογα µε τον αριθµό των συµµετοχών. Η κατανοµή και το ύψος τους 
ανακοινώνεται µετά την ολοκλήρωση των δηλώσεων συµµετοχής. 1ο βραβείο 
τουλάχιστον 100€ . Τα βραβεία ∆ΕΝ µοιράζονται σε ισοβαθµίες! Οι ισοβαθµίες 
αίρονται σύµφωνα µε τα κριτήρια. 

Αίθουσα αγώνων: Λυκούργου 50 και Ιφιγενείας, Καλλιθέα, τηλέφωνο 210-9592163 
& 697-3809786, υπεύθυνος κ. Νίκος Κουκίδης. 

Πληροφορίες και εγγραφές: στην αίθουσα αγώνων και στα τηλέφωνα: κ. Νίκος 
Κουκίδης, 6973-809786, και κ. Νίκος Κούρκουλος, 210-9514312 (ώρες γραφείου). 

Κριτήρια ισοβαθµίας: 
1) Άθροισµα προοδευτικής βαθµολογίας και κριτήρια άρσης της  2) Buchholz. 

∆ιαιτητής: Ν.Κουκίδης,  ∆ιευθυντής αγώνων: Ν. Κούρκουλος. 

Ενστάσεις: Γραπτές, µε αναλυτικό ιστορικό, µέσα σε 24 ώρες από την έναρξη του 
επίµαχου αγώνα, µε παράβολο 100€ (που επιστρέφεται και σε µερική αποδοχή της 
ένστασης). Η εκδίκαση θα γίνεται δηµόσια στην αίθουσα αγώνων από ∆ιεθνή 
∆ιαιτητή ή αναπληρωτή του. Η απόφαση είναι τελεσίδικη. 

 

Κερνάµε τον 

(γαλλικό) 

καφέ σας! 


