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Σςγκοινυνία: Με ηε γξακκή 1 ηνπ 
κεηξό-ΗΣΑΠ (ν ζύιινγνο βξίζθεηαη κεηαμύ 
ηωλ ζηαζκώλ «Καιιηζέα» θαη «Ταύξνο»), νη 
γξακκέο 1 θαη 5 ηνπ ηξόιεϋ θαη ε γξακκή 
ιεωθνξείνπ 040 (ζηάζε “Καιιηζέα”) θαη νη 
γξακκέο ιεωθνξείωλ 218, 219 (ζηάζε 
“Πιαηεία Κύπξνπ”). Η γξακκή 040 (κε 
θαηεύζπλζε Πεηξαηά) εμππεξεηεί επίζεο γηά 
κεηεπηβίβαζε από ηε ζηάζε Σπγγξνύ-Φημ 
ηνπ κεηξό, θαζώο θαη από ιεωθνξεία πνπ 
θηλνύληαη ζηε ιεωθ. Σπγγξνύ (ζηάζε Άγ. 
Σώζηεο). Πάξθηλγθ ΙΦ έρεη θαη ζην ζηαζκό 

«Ταύξνο» ηωλ ΗΣΑΠ. 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ 

Kappa-66 
(κάθε Δευηέπα) 

Ανοιχηό ηουπνουά με ελβεηικό ζύζηημα 7 γύπων, 
εθνική (ΕΟ) και διεθνή αξιολόγηζη (FIDE) 

(Οι διοπγανωηέρ μποπούν να αλλάξοςν ζύζηημα αγώνων  
καηά ηον απιθμό ζςμμεηοσών) 

Κάζε Δεςηέπα, ζηελ αίζνπζά καο, Λπθνύξγνπ 50, Καιιηζέα, 6-10 μ.μ. 

Έναπξη Δεςηέπα 29/02/2016,  επόκελεο αγωληζηηθέο Δε 07/03,  Δε 21/03,  Δε 
28/03,  Δε 04/04, Δε 11/04, θαη Δε 18/04. Τξνπνπνηήζεηο θ.ιπ. δηεπθνιύλζεηο 
πξνγξάκκαηνο επηηξέπνληαη κόλν κε απόθαζε ηνπ δηεπζπληή αγώλωλ. Αλαβνιέο 
επηηξέπνληαη θαηόπηλ ζπκθωλίαο ηωλ αληηπάιωλ θαη ελεκέξωζε ηνπ δηαηηεηή. 
Γίλνληαη δεθηέο κέρξη δπν (2) εμαηξέζεηο ½ πόληνπ γηα νπνηνλδήπνηε γύξν, εθηόο 
ηνπ ηειεπηαίνπ, θαηόπηλ ελεκέξωζεο από ηνλ ζπκκεηέρνληα κέρξη θαη ηελ έλαξμε 
ηνπ πξώηνπ γύξνπ. 

Χπόνορ ζκέτηρ Οη αγώλεο γίλνληαη κε ειεθηξνληθά ρξνλόκεηξα (ζύζηεκα 90'+30") 
γηα θάζε παίθηε γηα όιε ηελ παξηίδα. Η παξηίδα θαηαθπξώλεηαη εηο βάξνο ηνπ 
παίθηε πνπ δελ πξνζέιζεη εληόο κίαο ώξαο από ηελ ώξα έλαξμεο ηνπ γύξνπ. 

Δικαίυμα ζςμμεηοσήρ έρνπλ μόνο ζκακιζηέρ με αθληηικό δεληίο, κε έθηαθηε 
ζπλδξνκή (“παξάβνιν”) ζπκκεηνρήο 20 εςπώ για ενήλικοςρ παίκηερ και 10 εςπώ 
για ανήλικοςρ παίκηερ. 2ο μέλορ ίδιαρ οικογένειαρ 50% έκπηυζη. 
Ελδηαθεξόκελνη ρωξίο αζιεηηθό δειηίν κπνξνύλ λα εγγξάθνληαη επηηόπνπ ζην 
ζύιινγό καο. Ωο απόδεημε απνδνρήο ηεο παξνύζαο πξνθήξπμεο, ηωλ απνθάζεωλ 
ηωλ δηαηηεηώλ θαη ηνπ δηεπζπληή ηωλ αγώλωλ, θαη ηωλ απνηειεζκάηωλ νη 
ζπκκεηέρνληεο ππνγξάθνπλ ππνρξεωηηθά όηη απνδέρνληαη ηελ πξνθήξπμε ζηε 
θόξκα ζπκκεηνρήο. Υπνρξεωηηθή πιήξεο ηαθηνπνίεζε πξηλ από ηνλ 1ν γύξν. 

Βπαβεία Σηνπο 3 ππώηοςρ νικηηέρ θαη αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ηωλ ζπκκεηνρώλ 
(ηνπιάρηζηνλ ην 60% ηωλ παξαβόιωλ). Η θαηαλνκή ηωλ επάζιωλ αλαθνηλώλεηαη 
κεηά ηελ νινθιήξωζε ηωλ δειώζεωλ ζπκκεηνρήο. Τα έπαζια δεν κνηξάδνληαη ζε 
ηζνβαζκίεο! Οη ηζνβαζκίεο αίξνληαη ζύκθωλα κε ηα θξηηήξηα. Έπαζια δηθαηνύληαη 
κόλνλ όζνη νινθιεξώλνπλ ην ηνπξλνπά. 

Πληποθοπίερ και εγγπαθέρ: ζηελ αίζνπζα αγώλωλ, ζηα ηειέθωλα: θα Σηεθαλίδε 
Μαξηάλλα 694-6046683, θνλ Κνπθίδε Νηθόιαν, 697-3809786 θαζώο θαη ζην e-mail: 
kallitheakappa@gmail.com. Παξαθαινύληαη νη παίθηεο λα ζηείινπλ: 
Ολνκαηεπώλπκν, Σύιινγν, ΕΛΟ δηεζλέο & εζληθό, fide-id, αξηζκόο κεηξώνπ ΕΣΟ, 
ηειέθωλν επηθνηλωλίαο. 

Κπιηήπια ιζοβαθμίαρ: 
1) Buchholz  2) Άζξνηζκα πξννδεπηηθήο βαζκνινγίαο θαη θξηηήξηα άξζεο ηεο. 
Διαιηηηήρ: Σηεθαλίδε Μαξηάλλα,   Διεςθςνηήρ αγώνυν: Νίθνο Κνπθίδεο. 
Ενζηάζειρ: Γξαπηέο, κε αλαιπηηθό ηζηνξηθό, κέζα ζε 24 ώξεο από ηελ έλαξμε ηνπ 
επίκαρνπ αγώλα, κε παξάβνιν 50€ (πνπ επηζηξέθεηαη θαη ζε κεξηθή απνδνρή ηεο 
έλζηαζεο). Η εθδίθαζε ζα γίλεηαη δεκόζηα ζηελ αίζνπζα αγώλωλ από Δηεζλή 
Δηαηηεηή ή αλαπιεξωηή ηνπ. Η απόθαζε είλαη ηειεζίδηθε.  

 

Κερνάμε τον 

(γαλλικό) 

καυέ σας! 
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