ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ «ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ 2015»
Τετάρτη 19 έως την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2015
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Όμιλος Αντισφαίρισης Χανίων
ΧΩΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ: Αίθουσα παλιού Δημαρχείου Καλυβών Δήμου Αποκορώνου
ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ: Τετάρτη 19 Αυγούστου 2015
ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ: Τετάρτη 26 Αυγούστου με διπλό γύρο την Πέμπτη 20/8/2015
ΣYΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ: Ελβετικό FIDE 9 (εννέα) γύρων
XΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ: 90 λεπτά για τις 40 πρώτες κινήσεις και 30 λεπτά για το τέλος της παρτίδας για κάθε
παίκτη και επιπρόσθετα, από την 1η κίνηση και για κάθε κίνηση 30 δευτερόλεπτα πρόσθετου χρόνου για
κάθε παίκτη.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Γενικό παράβολο 40€. Παίκτες με ΕΛΟ άνω του 2200 (γυναίκες άνω του 2100)
εξαιρούνται του παράβολου. Για νέους κάτω των 18 ετών παράβολο 30€.
ΕΠΑΘΛΑ : 1ος νικητής: Κύπελλο & Χρυσό μετάλλιο & 1.000 Ευρώ, 2ος νικητής: Αργυρό μετάλλιο & 750 Ευρώ,
3oς νικητής: Χάλκινο μετάλλιο & 500 Ευρώ, 4oς νικητής: 300 Ευρώ,
5ος νικητής 200 ευρώ 6oς νικητής: 100 Ευρώ, 7ος – 10ος 50 ευρώ. 1η γυναίκα: Κύπελλο & 150 ευρώ, 2η Γυναίκα: Αργυρό μετάλλιο & 100 ευρώ, 3η Γυναίκα: Χάλκινο μετάλλιο & 70 ευρώ. Ειδικά έπαθλα για νέους και νέες
κάτω των 18, κάτω των 14 και κάτω των 10 ετών.
ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ: Η οργανωτική επιτροπή εξασφάλισε τη φιλοξενία σε περιορισμένο αριθμό σκακιστών εκτός
Χανίων με σειρά προτεραιότητας. Αναλυτικά ανάλογα με το ΕΛΟ FIDE άνδρες με ΕΛΟ >2500 (γυναίκες >2400)
θα έχουν δωρεάν διαμονή και πλήρη διατροφή
άνδρες με ΕΛΟ >2300 (γυναίκες >2200) θα έχουν δωρεάν διαμονή
άνδρες με ΕΛΟ >2100 (γυναίκες >2000) θα έχουν 50% έκπτωση στη διαμονή τους.
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ: εξαιρετικές προσφορές διαμονής σε ξενοδοχεία των Καλυβών μέσω των διοργανωτών
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: καθημερινή δωρεάν μετακίνηση από Χανιά και επιστροφή.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: κο Μηνά Βουλγαρίδη 6932744696, κο Νίκο Σγουρό 6978777543, Γιώργο Μυλωνάκη 6972442935
Οι αγώνες θα τελούν υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και του Δήμου Αποκορώνου.
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O Δήμος του Αποκόρωνα είναι μια περιοχή της Κρήτης με πλούσια βλάστηση, με τα επιβλητικά Λευκά όρη και με ανεξάντλητες φυσικές ομορφιές. Είναι
από τους πιο αγαπητούς προορισμούς, καθώς έχει να αποκαλύψει παραλίες
ατέλειωτες, μνημεία άφθονα, τη λίμνη του Κουρνά, κάστρα, εκκλησίες,
σπήλαια, την ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική των οικισμών της, τους απλούς
και ευχάριστους ανθρώπους της. Κλεισμένος από τη μια μεριά από το βαρύ
όγκο των Λευκών Ορέων, με το απέραντο Κρητικό Πέλαγος να την οριοθετεί
από την άλλη, ο Αποκόρωνας βρίσκεται ανάμεσα στις δυο πολιτείες της
Δυτικής Κρήτης, τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Στον Αποκόρωνα οι θρύλοι μπερδεύονται με την ιστορία και το χθες είναι ακόμη ζωντανό σε ομαλή συνύπαρξη ή σε αντίθεση με το σήμερα. Ο χώρος, οι άνθρωποι, τα μνημεία, συνυπάρχουν με τους ταχείς ρυθμούς του σύγχρονου πολιτισμού, έχοντας μια στέρεη
αλληλεξάρτηση.
Ο Αποκόρωνας έχει έκταση 313 τ. χλμ. (98 πεδινά, 103 ημιορεινά, 112 ορεινά). Αποτελεί ένα ενιαίο δήμο μετά
τη συνένωση των 5 παλαιών δήμων (Αρμένων, Βάμου, Γεωργιούπολης, Κρυονερίδας, Φρε) και μιας κοινότητας (Ασή Γωνιά). Συνολικά τα πανέμορφα χωριά του είναι 75. Σημαντική είναι η γεωγραφική θέση του Αποκόρωνα, αφού αποτελεί "γέφυρα" των Χανίων, με τους υπόλοιπους νομούς της Κρήτης.
Το κυριότερο ορεινό τμήμα του Αποκόρωνα καλύπτεται από μέρος της οροσειράς των Λευκών Ορέων. Τον
διασχίζουν οι ποταμοί Κοιλιάρης (Πυκνός στην αρχαιότητα), ο Ξυδιάς ή Ξυδές, ο Βρυσσανός ή Μπούτακας, ο
Αλμυρός και ο Δέλφινας. Στον Αποκόρωνα υπάρχουν και σπουδαία φαράγγια, όπως του Δίκταμου που ξεκινά
από το Κατωχώρι Κεραμιών και καταλήγει κοντά στον Στύλο, του Αγ. Νικόλα-Κανάλι μεταξύ Ραμνής και
Μαχαιρών και της Ασή Γωνιάς. Επίσης έχουν καταγραφεί 213 σπήλαια με ιστορική και περιβαλλοντική αξία.

Οι Καλύβες βρίσκονται 17 χλμ. δυτικά της πόλης των Χανίων, 15 χλμ. από το αεροδρόμιο και 8 χλμ. από το
λιμάνι της Σούδας. Κτισμένες σε μία ειδυλλιακή τοποθεσία, με θέα στο απέραντο γαλάζιο του κόλπου της
Σούδας και του Κρητικού πελάγους. Αναμφισβήτητα αποτελούν ένα από τους δημοφιλέστερους προορισμούς καλοκαιρινών διακοπών της Κρήτης, χάρη στις θαυμάσιες παραλίες και τις σύγχρονες ανέσεις διαμονής, που διαθέτει.
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