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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 19/07/2008 
 

 

Ο Ουκρανός GΜ Αλεξάντερ Ζουµπάρεβ κέρδισε το 3ο διεθνές όπεν "Summer Cup 2008" µε 8 βαθµούς σε 

9 αγώνες! Εξαιρετική εµφάνιση πραγµατοποίησε επίσης ο 17χρονος πρωταθλητής Ελλάδος νέων Γιώργος 

Κανακάρης ο οποίος τερµάτισε στη 2
η
 θέση µε 7,5 βαθµούς και, εκτός από κέρδος 38 µονάδων διεθνούς 

ΕΛΟ, ξεπέρασε και τη νόρµα ΙΜ κατά µισό βαθµό, γεγονός που πιθανό να µετρήσει θετικά αφού 

αντιµετώπισε συνολικά τρεις τιτλούχους παίκτες (2 GM και 1 ΙΜ) αντί πέντε που απαιτείται τυπικά. Όλα 

δείχνουν ένα λαµπρό µέλλον για το νεαρό σκακιστή από τις Σέρρες! 

 

Στην κατηγορία γυναικών 1η αναδείχθηκε η WGM Μαρίνα Μακροπούλου µε 6 βαθµούς, στην κατηγορία 

παµπαίδων ο 12χρονος Ούγγρος Balazs Csonka µε 5 βαθµούς ενώ στην "ερασιτεχνική" κατηγορία 

Performance - FIDE rating το 1ο βραβείο έλαβε ο σκακιστής του ΣΟ Αθηνών Γιάννης Χατζόπουλος µε 

διαφορά απόδοσης ΕΛΟ +219! Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί η πετυχηµένη παρουσία και άλλων νεαρών 

ελλήνων σκακιστών εκτός του Κανακάρη, όπως του 17χρονου Αναστάσιου Παυλίδη (ισοβαθµία στην 4
η
 

θέση µε 6,5 βαθµούς), του 16χρονου Σωτήρη Μαλικέντζου (ισοβαθµία στην 6
η
 θέση µε 6 βαθµούς), της 

15χρονης Κατερίνας Παυλίδου (ισοβαθµία στην 6
η
 θέση και στην 1

η
 γυναικών µε 6 βαθµούς) και του 

10χρονου(!) Παναγιώτη Ωρολογά (2
η
 θέση στην κατηγορία παµπαίδων κ-12 µε 4,5 βαθµούς).  

 

Στο φετινό Summer Cup αγωνίστηκαν 81 σκακιστές και σκακίστριες από 13 χώρες (Ρωσία, Ουκρανία, 

Ολλανδία, Noρβηγία, Aυστρία, Σουηδία, Σερβία, Σκόπια, Iταλία, Γαλλία, Ουγγαρία, Φινλανδία και 

Ελλάδα) οι οποίοι συνδύασαν το τουρνουά µε διακοπές πέντε αστέρων ενώ δήλωσαν κατενθουσιασµένοι 

τόσο από τις φυσικές οµορφιές του Πόρτο Καρράς όσο και από τις άψογες συνθήκες που προσφέρει το 

συγκρότηµα για αθλητικές-τουριστικές εκδηλώσεις. Ενδεικτικό επίσης της διεθνούς αποδοχής που γνωρίζει 

πλέον το Summer Cup είναι η διαρκώς αυξανόµενη συµµετοχή σκακιστών από ξένες οµοσπονδίες 

(φέτος 26) και η προβολή των αγώνων από διεθνή σκακιστικά websites όπως το chessdom.com, το 

theweekinchess.com, το susanpolgar.blogspot.com, το schack.se, το chess-results.com, το bergensjakk.no, 

το serbiachess.net, το chess.gr και αρκετά ακόµη! 

 

Link µε ολόκληρη την τελική κατάταξη, φωτογραφίες και επιλεγµένες παρτίδες: www.inChess.com  

 

Για επιπλέον πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνήσετε µε τον ∆/ντή Αγώνων κ. Άγγελο Τζερµιαδιανό: 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Summer Cup 2008 
Τηλ.: 6977973587, Fax: 2121219426 

Email: cup2008@greekchess.com 

 
 

 

Ραντεβού και πάλι στο Summer Cup 2009! 
 


