
 

 

Μζγαρα, 11 Σεπτεμβρίου 2017 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ 

Ανοιχτό τουρνουά ςκάκι 

Ο Διμοσ Μεγαρζων και ο Ακλθτικόσ Όμιλοσ “Ωρίων” διοργανώνουν Ανοικτό Τουρνουά 

Σκάκι για όλεσ τισ θλικίεσ, με ςκοπό τθ διάδοςθ του ακλιματοσ. 

Το τουρνουά κα είναι φιλικό (μθ βακμολογοφμενο), ςυνεπώσ δεν απαιτείται δελτίο ακλθτι 

για τθ ςυμμετοχι ςε αυτό. Παρ’ όλ’ αυτά, κα τθρθκοφν ςτο μζτρο του δυνατοφ, όλοι οι κανονιςμοί 

τθσ Διεκνοφσ Ομοςπονδία Σκακιοφ (FIDE). 

Οι αγώνεσ κα διεξαχκοφν τισ διαδοχικζσ Κυριακζσ 24 Σεπτζμβρθ και 1 Οκτώβρθ, με ώρα 

ζναρξθσ 10:30 π.μ. ςτθν ζδρα του Ακλθτικοφ Ομίλου “Ωρίων”, Αγ. Παραςκευισ 56 & Ελ. Βενιηζλου, 

Μζγαρα. 

Επίςθσ, το Σάββατο 23 Σεπτζμβρθ ςτισ 18:00, κα πραγματοποιθκεί ςτον ίδιο χώρο 

ςεμινάριο κανονιςμών και ςκακιςτικισ γραφισ, με ςκοπό τθν ομαλι διεξαγωγι των αγώνων τθν 

επόμενθ θμζρα. Η ςυμμετοχι ςτο ςεμινάριο είναι επίςθσ ελεφκερθ και δε χρειάηεται διλωςθ 

ςυμμετοχισ. 

Με το τζλοσ τθσ δεφτερθσ θμζρασ των αγώνων, κα πραγματοποιθκεί απονομι 

αναμνθςτικών διπλωμάτων ςε όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ και μεταλλίων ςτουσ 3 πρώτουσ κάκε 

κατθγορίασ. Εκτιμώμενθ ώρα 20.00. 

Οι όροι διεξαγωγισ κα αναρτθκοφν ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου, ςτθν ιςτοςελίδα του Α.Ο. 

Ωρίων κακώσ και ςτθν εκδιλωςθ του τουρνουά ςτθ ςελίδα ςτο Facebook: 

https://www.facebook.com/megarachess. 

ΠΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

1. Η ςυμμετοχι ςτουσ αγώνεσ είναι ελεφκερθ για όλουσ, χωρίσ κόςτοσ, αρκεί να γνωρίηουν τουσ 

κανόνεσ του παιχνιδιοφ. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να δθλώςουν ςυμμετοχι ζωσ τθν Ρζμπτθ 21 Σεπτζμβρθ ςτο 

τθλζφωνο 6947.204.007 (Αντώνθσ) ι ςτο email megarachess@yahoo.gr. 

3. Θα πραγματοποιθκοφν αγώνεσ ςτισ 10.30 το πρωί και ςτισ 17.00 απόγευμα, με διάλειμμα το 

μεςθμζρι. Το ακριβζσ πρόγραμμα κα διαμορφωκεί ανάλογα με τισ ςυμμετοχζσ. 

4. Οι αγωνιηόμενοι πρζπει να βρίςκονται τουλάχιςτον 30’ πριν τθν ζναρξθ των αγώνων ςτον 

αγωνιςτικό χώρο για να επιβεβαιώςουν τθν ςυμμετοχι τουσ. 

5. Αν χρειαςτεί κλιρωςθ, κα πραγματοποιθκεί πριν τθν ζναρξθ των αγώνων και μετά τθν 

επιβεβαίωςθ των ςυμμετοχών. 

6. Θα ςχθματιςτοφν κατθγορίεσ ανάλογα με τθν θλικία των παικτών. 

7. Οι παρτίδεσ των ενθλίκων κα ζχουν διάρκεια 25’ με προςτικζμενο χρόνο 10’’ ςε κάκε κίνθςθ 

(ράπιντ). Στισ παρτίδεσ των παιδιών ενδζχεται να μθ χρθςιμοποιθκεί ρολόι, ανάλογα με τθν 

εξοικείωςθ των παικτών με αυτό. 

8. Η νίκθ αποφζρει 1 βακμό, ενώ θ ιςοπαλία 1/2 βακμό. Η ιττα δε δίνει βακμοφσ. 

9. Δε κα απαιτθκεί από τουσ παίκτεσ να ςθμειώνουν τισ κινιςεισ τουσ, αλλά κα υπάρχουν 

παρτιδόφυλλα για όςουσ μποροφν να το κάνουν. 

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ & Δθμοςίων Σχζςεων 

mailto:megarachess@yahoo.gr


 


