6ο Τουρνουά RAPID (2ο Ομαδικό - 2 vs 2) για βετεράνους,
παράγοντες & γονείς μαθητών - σκακιστών του Σ.Ο. Καβάλας
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 - ώρα 17.00
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ : Ο Σκακιστικός Όμιλος Καβάλας συνεχίζοντας την προσπάθεια να φέρει
πιο κοντά στο Σύλλογο όλα τα μέλη του αλλά και για να ενθαρρύνει να
παίξουν όλοι όσοι διστάζουν να συμμετέχουν σε επισήμους αγώνες
διοργανώνει το 6ο Τουρνουά Rapid (2ο Ομαδικό 2 vs 2) για βετεράνους
γονείς σκακιστών και παράγοντες του Συλλόγου.
ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΜΑΔΩΝ : Διμελής (2 εναντίον 2 παίζουν την παρτίδα)
Ζεύγη παικτών παίζουν εναλλάξ κινήσεις στη σκακιέρα και τα
ζεύγη προκύπτουν με κλήρωση αξιολογημένων και μη παικτών
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ : Ελβετικό 5 γύρων (μέχρι 6 ζεύγη, πουλ 5 γύρων)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ :

Σαββάτο 22 Ιουνίου 2019
1ος Γύρος : Ώρα 17.00
2ος Γύρος : Ώρα 17.40
3ος Γύρος : Ώρα 18.20
4ος Γύρος : Ώρα 19.00
5ος Γύρος : Ώρα 19.40
Απονομή επάθλων : Ώρα 20.30

ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ : 12 λεπτά για κάθε ομάδα και επιπλέον 5 δευτερόλεπτα
για κάθε κίνηση από την πρώτη κίνηση
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΡΣΗΣ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ : 1) Κατάταξη τουρνουά ισοβάθμων
2) Μπούχολτζ (πλην χαμηλότερου)
3) Σόννεμπορν - Μπέργκερ
ΕΠΑΘΛΑ : Βραβεύονται με κύπελλο οι πρώτοι νικητές και με μικρά κύπελλα οι δεύτεροι
και τρίτοι νικητές καθώς και η πρώτη γυναίκα με την καλύτερη απόδοση.
ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ : Χρήστος Ζησιάδης - ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ : Σάββας Μανελίδης
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Όλοι οι γονείς των παιδιών, οι παράγοντες
και οι βετεράνοι του Συλλόγου.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Στον χώρο αγώνων μέχρι και 15 λεπτά
πριν την έναρξη του 1ου γύρου
Όσα παιδιά έρθουν μαζί με τους γονείς τους θα αγωνισθούν σε τουρνουά
Rapid Παίδων - Κορασίδων και με σύστημα αγώνων που θα καθορισθεί
ανάλογα με τον αριθμό και τις ηλικίες των παιδιών που θα προσέλθουν.

Θα ακολουθήσει το καθιερωμένο Barbeque με τη λήξη της εκπαιδευτικής περιόδου

