ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΚΑΚΗΟΤ ΟΣΟΔ
ΜΑΡΣΗΟΤ 2020
ΓΗΟΡΓΑΝΧΣΖ:

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ
ΣΡΑΠΔΕΟΫΠΑΛΛΖΛΗΚΧΝ
ΔΛΛΑΓΟ (Ο.Σ.Ο.Δ)

ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ

ΥΧΡΟ ΑΓΧΝΧΝ:

Γραθεία ηες ΟΣΟΔ, Βεζζαρίωλος 9 & ίλα ζηολ 4ο όροθο

ΤΣΖΜΑ ΑΓΧΝΧΝ:

Ειβεηηθό 7-8 γύξωλ (αλάινγα κε ηηο ζπκκεηνρέο), κε δηεζλή
αμηνιόγεζε rapid (7 γύξνη κέρξη 40 ζπκκεηνρέο, 8 γύξνη από 40
θαη πάλω).

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ:

άββαηο 21 Μαρηίοσ θαη Κσρηαθή 22 Μαρηίοσ

ΔΠΗΒΔΒΑΗΧΖ ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ:
άββαηο 21 Μαρηίοσ 16:15 – 16:45.
Παίθηεο ν νπνίνο ζα πξνζέιζεη κεηά ηεο 16:45 ζα αγωληζηεί από
ηνλ 2ν γύξν.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΝΧΝ: άββαηο 21 Μαρηίοσ
Κσρηαθή 22 Μαρηίοσ

4 γύροη.
3-4 γύροη (αλάιογα ηης ζσκκεηοτές).

ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ:
Δηθαίωκα ζπκκεηνρήο ζηα πξωηαζιήκαηα ηεο ΟΣΟΕ έρνπλ:
1. Όινη νη ύιινγνη – κέιε ηεο ΟΣΟΕ
2. Πνιηηηζηηθά θέληξα πιιόγωλ ή Σξαπεδώλ
3. πλεηαηξηζκνί πιιόγωλ ή Σξαπεδώλ
4. Σξάπεδεο ζηηο νπνίεο δελ ππάξρνπλ ύιινγνη.
5. Άιινη θνξείο (ύζηεξα από ζρεηηθή απόθαζε ηεο επηηξνπήο).

Δηθαίωκα ζπκκεηνρήο ζηηο παξαπάλω νκάδεο έρνπλ:
1. Όια ηα κέιε ηωλ παξαπάλω.
2. πλάδειθνη πνπ έρνπλ απνρωξήζεη ιόγω εζεινπζίαο, ζύληαμεο θιπ.
3. Πξνζωπηθό ηωλ ηξαπεδώλ, ην όπνην δελ αλήθεη ζηνλ ζπλδηθαιηζηηθό ηνκέα.
4. α. Εξγαδόκελνη ζηηο ζπγαηξηθέο εηαηξίεο Σξαπεδώλ, νη νπνίεο έρνπλ ωο αληηθείκελν
ηξαπεδηθέο εξγαζίεο (ελδεηθηηθά: εηαηξείεο πηζηωηηθώλ θαξηώλ, επελδύζεωλ,
ρξεκαηηζηεξηαθέο leasing finance, νη νπνίεο δειώλνπλ ζπλήζωο από ηελ επωλπκία
ηνπο ηε ζρέζε κε ηε κεηξηθή ηξαπεδηθή επηρείξεζε).
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β. Εξγαδόκελνη ζηα γξαθεία πιιόγωλ, εθόζνλ πξνζθνκίδνληαη ηθαλά απνδεηθηηθά
ζηνηρεία γηα ηελ ηδηόηεηα ηνπο απηή (π.ρ. θάξηα αζθάιηζεο) (ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΙ 2
ΠΕΡΙΠΣΩΕΙ (5.i&5.ii) - ρξεηάδεηαη ηνπιάρηζηνλ 1 ρξόλνο πξνϋπεξεζίαο).

Γελ ζα επηηρέπεηαη ε ζσκκέηοτε ζε ζηραηεσκέλοσς ηραπεδοϋπαιιήιοσς.
ΥΡΟΝΟ ΚΔΦΖ:

15 ιεπηά + 5 sec/θίλεζε από ηε 1ε θίλεζε.
Η θαηαγξαθή ηωλ θηλήζεωλ δελ είλαη ππνρξεωηηθή.

ΑΡΖ ΗΟΒΑΘΜΗΑ:
Γηα ηελ άξζε ηζνβαζκηώλ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαηά ζεηξά ηα αθόινπζα θξηηήξηα:
o Απνηέιεζκα ηνπξλνπά ηωλ ηζόβαζκωλ (εθόζνλ έπαημαλ όινη κεηαμύ ηνπο).
o Buchholz Cut-1 (άζξνηζκα βαζκώλ αληηπάιωλ πιελ ρακειόηεξνπ).
o Buchholz (άζξνηζκα βαζκώλ αληηπάιωλ).
o Sonneborn-Berger (βαζκνί αληηπάιωλ αλάινγα κε απνηέιεζκα).
o Αξηζκόο ληθώλ (ζπκπεξηιακβάλνληαη νη λίθεο ρωξίο αγώλα).
Σα θξηηήξηα εθαξκόδνληαη ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο ηεο FIDE.

Οκαδηθή βαζκοιογία:
ηελ νκαδηθή βαζκνινγία ζα ππνινγίδνληαη νη 3 πξώηνη παίρηεο θάζε ηξάπεδαο. ε
πεξίπηωζε ηζνβαζκίαο ζα ππνινγίδνληαη θαη νη πόληνη ηνπ 4 νπ θ.ν.θ. ε πεξίπηωζε
ηζνβαζκίαο θαη ζε απηό ην θξηηήξην πξνεγείηαη ε ηξάπεδα κε ηνπο πεξηζζόηεξνπο παίθηεο. ε
πεξίπηωζε ηζνβαζκίαο θαη ζε απηό ην θξηηήξην ζα γίλεηαη αγώλαο κπαξάδ κπιηηο κεηαμύ ηωλ
3 πξώηωλ παηθηώλ ηωλ ηξαπεδώλ. Σν ρξώκα ηνπ κπαξάδ θαζνξίδεηαη κεηά από θιήξωζε.

ΑΝΑΒΟΛΔ:

Αλαβνιέο δελ επηηξέπνληαη.

ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΑΓΧΝΧΝ:

Ρνύζζνο Παλαγηώηεο

ΔΠΗΚΔΦΑΛΖ ΓΗΑΗΣΖΣΖ:

Δεπηεξαίνο Παύινο

ΔΠΑΘΛΑ: Θα δνζνύλ θύπεια θαη κεηάιιηα ζηνπο 3 πξώηνπο ηεο γεληθήο θαηάηαμεο θαη ζηηο
3 πξώηεο ηξάπεδεο. Επίζεο ζα δνζνύλ κεηάιιηα ζε όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Παίθηεο πνπ
δελ νινθιήξωζε ην ηνπξλνπά δελ δηθαηνύηαη έπαζιν.
ΓΔΝΗΚΑ: Γηα όπνην ζέκα δελ θαιύπηεηαη από ηελ παξνύζα πξνθήξπμε, αξκόδηα είλαη ε
Δηεύζπλζε Αγώλωλ.

