AGRIA INTERNATIONAL OPEN 2022
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Αγριά, 17.04.2022
Διοργάνωση
Ο Αθλητικός Όμιλος Αγριάς Μαγνησίας "ΑΘΛΟΣ" και η Ακαδημία Σκακιστών
Βόλου, με την Υποστήριξη της Τοπικής Επιτροπής Σκακιστικών Σωματείων
Θεσσαλίας (Τ.Ε.Σ.Σ.Θ.), διοργανώνουν το «AGRIA INTERNATIONAL OPEN 2022»
1.

2.

Χώρος αγώνων
Ξενοδοχειακό Συγκρότημα Valis (5*) στην Αγριά Μαγνησίας.

Σύστημα αγώνων
Ελβετικό 7 γύρων με Εθνική και Διεθνή Αξιολόγηση
Α Γκρουπ: Σκακιστές/τριες με διεθνές ELO ίσο ή μεγαλύτερο με 1500.
Β Γκρουπ: Σκακιστές/τριες με διεθνές ELO έως 1600.
Σκακιστές με ELO μεγαλύτερο από 1400, μπορούν να καταβάλουν διπλό
παράβολο (60€) και να αγωνιστούν στο Α Γκρουπ.
3.

4.

Πρόγραμμα αγώνων
Γύροι
Επιβεβαίωση
συμμετοχών Έλεγχος Covid
Τελετή έναρξης
1ος γύρος
2ος γύρος
3ος γύρος
4ος γύρος
5ος γύρος
6ος γύρος
7ος γύρος
Τελετή λήξης

Ημερομηνίες
Κυριακή, 19.06.2022

Ώρες
15:00

Κυριακή, 19.06.2022
Κυριακή, 19.06.2022
Δευτέρα, 20.06.2022
Δευτέρα, 20.06.2022
Τρίτη, 21.06.2022
Τετάρτη, 22.06.2022
Τετάρτη, 22.06.2022
Πέμπτη, 23.06.2022
Πέμπτη, 23.06.2022

17:00
18.00
10.30
18:00
18:00
10:30
18:00
10:30
14:00

Χρόνος Σκέψης
Ενενήντα (90) λεπτά συν τριάντα (30’’) δευτερόλεπτα ανά κίνηση, από την
πρώτη κίνηση.
Παίκτης ή παίκτρια που θα προσέλθει με καθυστέρηση μεγαλύτερη από
τριάντα (30) λεπτά από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης του κάθε γύρου,
μηδενίζεται για το συγκεκριμένο γύρο.
5.
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6.

Κριτήρια Ισοβαθμίας
α.
Ειδική βαθμολογία των ισόβαθμων, εφόσον έχουν παίξει όλοι μεταξύ

τους,
β.
Άθροισμα βαθμών των αντιπάλων εξαιρουμένου του χαμηλότερου
(Bucholtz Cut-1)
γ.
Άθροισμα βαθμών των αντιπάλων ανάλογα με το αποτέλεσμα
(Σόννεμπορν-Μπέργκερ)
δ.
Άθροισμα Μπούχολτζ των αντιπάλων.
Εξαιρέσεις – Αναβολές
Επιτρέπονται εξαιρέσεις (δηλ. μη συμμέτοχη στην κλήρωση του επομένου
γύρου) με ενημέρωση του διαιτητή το αργότερο δέκα (10) λεπτά μετά το τέλος του
προηγούμενου γύρου.
Μέχρι τον τρίτο (3ο) γύρο, οι παίκτες μπορούν να ζητήσουν εξαίρεση
παίρνοντας μισό (½) βαθμό κι από τον 4ο γύρο και μετά, χωρίς βαθμό.
Εξαίρεση στον 1ο γύρο δίνεται μόνο σε όσους έχουν προκαταβάλει το
παράβολο συμμετοχής.
Απουσία από οποιονδήποτε γύρο, χωρίς ενημέρωση της διοργάνωσης,
συνεπάγεται αυτόματα την αποβολή από το τουρνουά.
Παίκτης που αδυνατεί να παραστεί σε κάποιον γύρο, οφείλει να ενημερώσει
τους διαιτητές, δέκα (10) λεπτά μετά το τέλος της τελευταίας του παρτίδας.
Αναβολές αγώνων και αλλαγή ώρας έναρξης δεν προβλέπονται για
οποιονδήποτε λόγο.
7.

8.

Διεύθυνση Αγώνων
Σουλικιάς Αντώνιος & Λαγάρας Στυλιανός.

9.

Διαιτησία
Ο Ορισμός διαιτητών θα γίνει από την ΚΕΔ της ΕΣΟ.

Δηλώσεις Συμμετοχής
Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται από τη φόρμα συμμετοχής που υπάρχει στο
website των αγώνων: www.agriaopen.gr
Εναλλακτικά, με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@agriaopen.com,
δηλώνοντας Αριθμό Μητρώου ΕΣΟ, FIDE ID, Ονοματεπώνυμο, Σύλλογο, τηλέφωνο
επικοινωνίας, καθώς και την απόδειξη καταβολής του παραβόλου.
10.

Παράβολο Συμμετοχής
Γενικό Παράβολο για Α Γκρουπ 40€ και για Β Γκρουπ 30€.
GM, IM, WGM, WIM, FM, WFM χωρίς παράβολο.
ΑΜΕΑ χωρίς παράβολο.
Σκακιστές με ELO>2000 και σκακίστριες με ELO>1800 παράβολο 20€.
Για κάθε επόμενο μέλος της ίδιας οικογένειας, 20€ για Α γκρουπ και 15€ για Β
γκρουπ.
Σκακιστές/τριες της Ακαδημίας Σκακιστών Βόλου και του Α.Ο. Αγριάς
«ΑΘΛΟΣ» για το Α γκρουπ 20€ και για το Β γκρουπ 15€.
Προσοχή: Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπληρώσουν την φόρμα
συμμετοχής μέχρι τις 15.06.2022.
11.
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Ακυρώσεις συμμετοχών: Σε περίπτωση ακύρωσης συμμετοχής, μέχρι τις
15.06.2022, επιστρέφεται το μισό παράβολο (Τυχόν τραπεζικά έξοδα επιβαρύνουν
τον αθλητή)
Τρόπος πληρωμής:
Με κατάθεση στην Τράπεζα Πειραιώς
IBAN: GR39 0172 6100 0056 1008 4560 406
Δικαιούχος: ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΡΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ-ΑΘΛΟΣ
Στην κατάθεση να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του/των αθλητή/τών που αφορά.
Τυχόν τραπεζικά έξοδα επιβαρύνουν τον καταθέτη.
Οι αποδείξεις πληρωμής μέσω Τράπεζας να αποστέλλονται στο e-mail:
info@agriaopen.gr για ταυτοποίηση.
Ανώτατο όριο συμμετοχών 110.
Εφ’ όσον καλυφθεί, θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση και λίστα προτεραιότητας.
Επιβεβαίωση Συμμετοχών (Έλεγχος COVID)
Την Κυριακή, 19.06.2022 από τις 15:00 έως τις 17.00 με φυσική παρουσία στη
γραμματεία των αγώνων.
Για όποιον κωλύεται να παραστεί, υποχρεούται να ενημερώσει εγκαίρως
τηλεφωνικά για τυχόν καθυστέρησή του.
Παίκτες που δε θα οριστικοποιήσουν τη συμμετοχή τους εγκαίρως, θα συμμετέχουν
από τον δεύτερο (2ο) γύρο.
Κατά την Επιβεβαίωση Συμμετοχής θα επιδεικνύεται και το πιστοποιητικό για
το Έλεγχος COVID.
12.

13.

ΕΠΑΘΛΑ

Α ΓΚΡΟΥΠ
Β ΓΚΡΟΥΠ
400€ + κύπελλο + μετάλλιο
100€ + κύπελλο + μετάλλιο
250€ + μετάλλιο
50€ +μετάλλιο
100€ + μετάλλιο
μετάλλιο
50€
50€
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
1η Γυναίκα
100€ + κύπελλο
50€ + κύπελλο
1ος U18
Μετάλλιο + αναμνηστικό δώρο Μετάλλιο + αναμνηστικό δώρο
1ος U14
Μετάλλιο + αναμνηστικό δώρο Μετάλλιο + αναμνηστικό δώρο
ος
1 U10
Μετάλλιο + αναμνηστικό δώρο Μετάλλιο + αναμνηστικό δώρο
1ος Βετεράνος 50€ + μετάλλιο
50€ + μετάλλιο
S50
1ος Θεσσαλικού 50€
50€
Συλλόγου
1ος
2ος
3ος
4ος
5ος

Για τα έπαθλα στις ειδικές κατηγορίες, προϋπόθεση είναι η συμμετοχή
τουλάχιστον 5 αθλητών/αθλητριών στην συγκεκριμένη κατηγορία.
Τα έπαθλα δεν μοιράζονται και αποδίδονται στους νικητές σύμφωνα με την
τελική κατάταξη.
Σε περίπτωση που κάποιος σκακιστής δικαιούται περισσότερα από ένα
έπαθλα, θα πάρει μόνο το μεγαλύτερο (κατά σειρά: χρηματικό έπαθλο - κύπελλο
γενικής κατάταξης - κύπελλο ειδικών κατηγοριών, μετάλλιο γενικής κατάταξης).
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Όσοι από τους νικητές απουσιάζουν από την τελετή λήξης χάνουν το δικαίωμά
τους στα έπαθλα.
Όπου αναγράφεται 1ος εννοείται και 1η.
Ενστάσεις - Επιτροπή Ενστάσεων
Ενστάσεις γίνονται το αργότερο δέκα (10) λεπτά μετά τη λήξη της τελευταίας
παρτίδας του γύρου. Υπεύθυνη για την εκδίκαση της ένστασης, είναι η Επιτροπή
Ενστάσεων, η οποία αποτελείται από 3 τακτικά και 2 αναπληρωματικά μέλη. Από την
επιτροπή εξαιρούνται όσα μέλη της έχουν σχέση με τους αθλητές που εμπλέκονται
στην ένσταση και αντικαθίστανται από τα αναπληρωματικά. Το παράβολο για την
ένσταση ορίζεται στα 50€ για το Α γκρουπ και 25€ για το Β γκρουπ, και πρέπει να
κατατεθεί στον διευθυντή ή στον επικεφαλής διαιτητή των αγώνων.
Αν η ένσταση γίνει δεκτή, το παράβολο επιστρέφεται, αλλιώς εκπίπτει υπέρ
της διοργάνωσης.
Η επιτροπή ενστάσεων θα ανακοινωθεί πριν την έναρξη του 1ου γύρου.
14.

Φιλοξενίες
Η διοργάνωση δύναται να φιλοξενήσει σε δίκλινο δωμάτιο με πρωινό στο
ξενοδοχείο Μπάλλας στην Αγριά:
15.

α.
2 σκακιστές με ELO μεγαλύτερο από 2400 και που θα έχουν δηλώσει
συμμετοχή μέχρι, 31.05.2022.
β.
2 αλλοδαπούς σκακιστές (από διαφορετικές χώρες), με ELO
μεγαλύτερο από 2400.
Διαμονή – Πακέτο Προσφοράς
Η διοργάνωση έχει εξασφαλίσει προνομιακά πακέτα διαμονής για τις 4 ημέρες
των αγώνων (από 19 έως 22 Ιουνίου 2022) στους συμμετέχοντες, στα παρακάτω
ξενοδοχεία της Αγριάς.
α.
Ξενοδοχείο 5 αστέρων Valis *****, (χώρος αγώνων).
Μονόκλινο με πρωινό 80€/ διανυκτέρευση.
Δίκλινο για χρήση ως μονόκλινου με πρωινό 90€/ διανυκτέρευση.
Δίκλινο με πρωινό 100€/ διανυκτέρευση (+15€ για παιδί έως 12 ετών).
β.
Ξενοδοχείο Μπάλλας (200μ. από τον χώρο αγώνων).
Μονόκλινο με πρωινό, 135€/ 4 διανυκτερεύσεις.
Δίκλινο με πρωινό, 182€/ 4 διανυκτερεύσεις.
Οικογενειακό με πρωινό, (3-5 άτομα) 355€/ 4 διανυκτερεύσεις.
16.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Ε.Σ.Ο.
Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τα όσα ρητά ορίζονται στο
εγκεκριμένο από την Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της Γ.Γ.Α. ισχύον
Αγωνιστικό Υγειονομικό Πρωτόκολλο της Ε.Σ.Ο., όπως έχει αναρτηθεί στον
παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας και σύμφωνα με
τις εκάστοτε τροποποιήσεις του: www.chessfed.gr/wp-content/uploads/2021/07/ΕΣΟΑγωνιστικό-Πρωτόκολλο-ΕΣΟ-τροπ-19-7-2021.pdf
17.

18.

ΓΕΝΙΚΑ

α.
Φωτογραφικό ή οπτικοακουστικό υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί
νόμιμα από τους διοργανωτές για την προβολή της διοργάνωσης και του αθλήματος
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γενικότερα. Διευκρινίζεται ότι επιτρέπεται στους θεατές η φωτογράφηση των αθλητών
και αθλητριών τα πρώτα 5 λεπτά των αγώνων - εφόσον το επιτρέπει το υγειονομικό
πρωτόκολλο.
β.

Η αρχική κατάταξη θα υπολογιστεί με το FIDE ELO της 01.06.2022.

γ.

Πληροφορίες:
Επίσημη Ιστοσελίδα των αγώνων https://agriaopen.gr/
e-mail: info@agriaopen.gr
τηλέφωνο 6995994993 (Σουλικιάς Αντώνιος).

δ.
Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη, ισχύουν οι
κανόνες της FIDE και οι αποφάσεις της Διοργανωτικής Επιτροπής.

Για τον Α.Ο. Αγριάς Μαγνησίας ΑΘΛΟΣ

Για την Ακαδημία Σκακιστών Βόλου

Αντώνιος Γ. Σουλικιάς

Στυλιανός Κ. Λαγάρας
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