54ο Παγκύπριο Ανοικτο Πρωταθλημα 2018B
Πρόσκληση
Η Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία προκηρύσσει το ‘‘54ο Παγκύπριο Ανοικτό Ατομικό
Πρωτάθλημα 2018B’’ που θα διεξαχθεί από τις 10 Νοέμβριου μέχρι τις 8 Δεκέμβριου 2018.

Συμμετοχή
Το πρωτάθλημα θα είναι ανοικτό και δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν όλοι οι σκακιστές και
σκακίστριες ανεξαρτήτως εθνικότητας ή δυναμικότητας (ELO), νοουμένου ότι έχουν FIDE ID. Όσοι
κύπριοι σκακιστές δεν έχουν FIDE ID και επιθυμούν να συμμετάσχουν, να επικοινωνήσουν έγκαιρα
με τον Έφορο Αγώνων της ΚΥΣΟ.

Εγγραφή
Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή ηλεκτρονικά
http://cypruschessfederation.com/ μέχρι την Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου, 2018.

Παράβολο Συμμετοχής
Το παράβολο, ως δικαίωμα συμμετοχής, ορίστηκε για τους ενήλικους στα €30 και για παιδιά κάτω
των 18 χρόνων στα €20. Το παράβολο θα πρέπει υποχρεωτικά να καταβληθεί πριν την έναρξη του
1ου γύρου του πρωταθλήματος, διαφορετικά, καμία δήλωση δεν θα γίνει αποδεκτή και ο
σκακιστικής δεν θα συμπεριληφθεί στην κλήρωση.

Χώρος Διεξαγωγής
Όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν στην Σιακόλειο Εκπαιδευτικό Κέντρο Κλινική Ιατρικής (ucy).
https://goo.gl/maps/zdTpvBi3Gj82

Γενικοί Κανονισμοί
Σύστημα
Ελβετικό σύστημα 9 γύρων

Πρόγραμμα
Εγγραφή

10/11/2018

15:00

Τελετή Έναρξης

10/11/2018

15:45

1ος Γύρος

10/11/2018

16:00

2ος Γύρος

11/11/2018

16:00

3ος Γύρος

17/11/2018

16:00

4ος Γύρος

18/11/2018

16:00

5ος Γύρος

24/11/2018

16:00

6ος Γύρος

25/11/2018

16:00

7ος Γύρος

1/12/2018

16:00

8ος Γύρος

2/12/2018

16:00

9ος Γύρος

8/12/2018

16:00

Τελετή Λήξης

8/12/2018

21:00

Χρόνος Σκέψης
Ο χρόνος σκέψης για κάθε σκακιστή θα είναι 90 λεπτά για τις πρώτες 40 κινήσεις και επιπλέον 30
λεπτά μέχρι την ολοκλήρωση της παρτίδας, με αύξηση 30 δευτερόλεπτα για κάθε κίνηση που
ολοκληρώνεται, από την πρώτη κίνηση.

Παρτιδόφυλλα
Οι σκακιστές θα είναι υποχρεωμένοι να καταγράφουν τις κινήσεις των ιδίων και του αντιπάλου
τους στο δελτίο γραφής (παρτιδόφυλλο).

Default Time
Αν ενός σκακιστή το χρονόμετρο του μετρήσει πέραν των 15 λεπτών από την έναρξη του αγώνα και
δεν έχει ακόμη παρουσιαστεί, θα μηδενίζεται αυτόματα. Επίσης, αν ένας σκακιστής αποχωρήσει
από το πρωτάθλημα χωρίς σοβαρό λόγο ή απουσιάσει πέραν της μίας αγωνιστικής, θα διαγράφεται
και θα τιμωρείται με αποκλεισμό 2 χρόνων από όλες τις διοργανώσεις της ΚΥΣΟ.

Αναβολές
Δεν επιτρέπεται καταρχήν η αναβολή αγώνων. Εξαιρέσεις μπορεί να γίνουν ΜΟΝΟΝ σε ειδικές
περιπτώσεις, ύστερα από έγκαιρη γραπτή αίτηση του ενδιαφερόμενου και αιτιολογημένη απόφαση
του Αρχηγόυ Διοργανωτής.

Ρεπό
Κάθε παίκτης θα έχει το δικαίωμα να πάρει ρεπό και ½ βαθμό 2 φορές κατά τη διάρκεια του
τουρνουά και πριν από τον 7ο γύρο. Θα πρέπει όμως να το έχει δηλώσει online () μια
εβδομάδα πριν την έναρξη του γύρου. Μετά τον 7ο γύρο δεν έχει δικαίωμα εξαίρεσης.

Ενστάσεις
Υποβάλλονται γραπτώς, αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα και εκδικάζονται από την Επιτροπή
Ενστάσεων του πρωταθλήματος. Κάθε ένσταση θα πρέπει να συνοδεύεται με το ποσό των €50
ευρώ. Το ποσό θα επιστρέφεται μόνο σε περίπτωση που κερδηθεί η ένσταση.

Anti-Cheating Regulations
Πριν από την έναρξη του κάθε γύρου
Όλοι οι παίκτες και οι θεατές θα ελέγχονται χρησιμοποιώντας τον ανιχνευτή ηλεκτρονικών
συσκευών της Κυπριακής Σκακιστικής Ομοσπονδίας. Όλα τα προσωπικά αντικείμενα όπως τσάντες
και άλλα θα ελέγχονται από τους διαιτητές. Οι παίκτες και οι θεατές θα πρέπει να αφήσουν τα
κινητά τους τηλεφωνά και ηλεκτρονικά ρολόγια χειρός (smartwatches) σε ειδικό χώρο
αποθήκευσης και αυτά θα τους επιστραφούν όταν αποχωρήσουν από τον χώρο διεξαγωγής των
αγώνων. Για να αποφευχθεί συνωστισμός και καθυστέρηση στην είσοδο του χώρου διεξαγωγής
των αγώνων, παρακαλούνται οι παίκτες και οι θεατές όπως προσέλθουν στον χώρο τουλάχιστον 30
λεπτά πριν από την ώρα έναρξης των παρτίδων.

Κατά τη διάρκεια του γύρου
Θα επιλέγονται τυχαία 3 μέχρι 5 παίκτες για σκοπούς ελέγχου. Οι έλεγχοι θα διεξάγονται από τον
Διαιτητή χρησιμοποιώντας τον ηλεκτρονικό ανιχνευτή. Οι έλεγχοι θα ολοκληρώνονται εντός 5
μέχρι 10 δευτερολέπτων. Σε περίπτωση θετικής ένδειξης, ο διαιτητής θα προχωρεί σε πιο
λεπτομερή έλεγχο. Σε περίπτωση που παίκτης αρνηθεί να συνεργαστεί με τον Διαιτητή για
σκοπούς ελέγχου, θα κατακυρώνεται η παρτίδα εναντίον του, σύμφωνα με το άρθρο 12.9.

Μετά την ολοκλήρωση των παιχνιδιών του κάθε γύρου
1 μέχρι 3 παίκτες που ολοκλήρωσαν την παρτίδα τους θα επιλέγονται σε τυχαία βάση για
έλεγχο. Θα ελέγχεται η ενδυμασία και αλλά προσωπικά αντικείμενα όπως τσάντες σε ιδιαίτερο
χώρο. Το άτομο που θα εξουσιοδοτηθεί από τον Επικεφαλής Διαιτητή για τη διεξαγωγή του
ελέγχου πρέπει να έχει το ίδιο φύλο με τον παίκτη/ παίκτρια που ελέγχεται. Σε περίπτωση που
παίκτης αρνηθεί να συνεργαστεί με τον έλεγχο, ο παίκτης αυτός θα διαγράφεται από το
πρωτάθλημα.

Other Important Information
Όλα τα παιχνίδια όλων των γυρών θα ελέγχονται για χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Οποιαδήποτε
παράπονα από παίκτες η θεατές κατά τη διάρκεια των αγώνων θα εξετάζονται σύμφωνα με τους
κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σκακιού για τη μη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

Άρση Ισοβάθμιας
1. Direct Encounter

2.
3.
4.
5.

Buchholz Cut 2
Sonneborn-Berger
Number of Wins
Number of Wins with Black

Έπαθλα
Θα απονεμηθούν βαρύτιμα έπαθλα στους πρώτους 3 νικητές και στον καλύτερο σκακιστή με την
καλύτερη επίδοση στην κατηγορία κάτω των 18 χρόνων.

Παγκύπριο Κλειστό Πρωτάθλημα 2019
Οι πρώτοι 5 κύπριοι σκακιστές από την τελική κατάταξη του ανοικτού πρωταθλήματος, νοουμένου
ότι πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναγράφονται στους Κανονισμούς Σύστασης
Εθνικών Ομάδων, αν και εφόσον επιθυμούν να συμμετάσχουν με την Εθνική Ομάδα, θα έχουν
δικαίωμα συμμετοχής στο Παγκύπριο Κλειστό Πρωτάθλημα 2019.

Διοργανωτές
Διοργανωτής
Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία

Οργανωτική Επιτροπή
Αρχηγός Διοργανωτής &
Pantelis Damianou
Επικεφαλής Διαιτητής
Mark Bryan (Έφορος Αγώνων ΚΥΣΟ)
Διευθυντής Πρωταθλήματος
Paris Klerides (Αντιπρόεδρος ΚΥΣΟ)

