
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΝΗΜΗΣ RAPID ΓΑΒΡΙΗΛ ΜΑΣΤΡΟΒΑΣΙΛΗΣ 2022 

Ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία την Κυριακή 09 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 15:00 το τουρνουά μνήμης 

«Γαβριήλ Μαστροβασίλη» 9 γύρων με χρόνο  Rapid (γρήγορο σκάκι) για όλη τη παρτίδα 10 λεπτά με προσαύξηση 

3’’ δευτερόλεπτα. 

Το τουρνουά διοργανώθηκε από την οικογένεια Μαστροβασίλη με τη συνεργασία των συλλόγων της  ΕΣΘ& ΕΣΚ 

και τη Σκακιστική Ακαδημία Γεώργιος Ιωακειμίδης  στις εγκαταστάσεις της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης στην 

αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης».  

Ενενήντα δύο  σκακιστές και σκακίστριες κάθε ηλικίας  από διάφορα μέρη της Ελλάδας απέδωσαν φόρο τιμής  

στον Γαβριήλ. 

Ανάμεσα τους κορυφαίοι αθλητές όπως :  Μπανίκας Χρ. (Πρωταθλητής Ελλάδος και μέλος Εθνικής Ομάδας) , οι 

δύο ιστορικοί αθλητές της Ε.Σ.Θ Δημήτριος και Θάνος Μαστροβασίλης , η Jolanta Zawadzka (Πρωταθλήτρια 

Πολωνίας και μέλος της Εθνικής Ομάδας Πολωνίας) και ο Θεοδουλίδης Θεόδωρος (Πρύτανης του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Μακεδονίας).  

Τα αποτελέσματα όλων των γύρων είναι αναρτημένα στην πλατφόρμα του chess.results: https://chess-

results.com/tnr672724.aspx?lan=1  

Επικεφαλής Διαιτητής ήταν ο  Μπούσιος Χρήστος, υπεύθυνος κληρώσεων η  Τριβέλλα Μαρία. Τους επιμέρους 

αγώνες διαιτήτευσαν οι  Μιμίκος Στυλιανός και Γεροντόπουλος Πρόδρομος.  

Τέλος, θέλουμε να ευχαριστούμε όλους τους φορείς που βοήθησαν ώστε  να πραγματοποιηθεί η διοργάνωση, 

αρχίζοντας από την ομάδα της Helexpo για την παραχώρηση της αίθουσας.  

Να υπογραμμίσουμε τη παρουσία του εκλιπόντα Θεοδωρίδη Βασίλη που 

ταξίδεψε από την Καβάλα για να παραβρεθεί στη τελετή λήξης, 

αρχιτέκτονα του σκάκι στη Καβάλα με τεράστια προσφορά και έργο. 

Τον υπουργό Καλαφάτη Σταύρο που μας τίμησε στην τελετή έναρξης των 

αγώνων. 

Τον Τσορμπατζόγλου Θεόδωρο, γ.γ  

της ECU, ο Βίλλυ μαζί με το Βύρων 

Τσορμπατζόγλου ήταν οι πυλώνες που 

καλλιέργησαν και μεγάλωσαν το σκάκι της Θεσσαλονίκης. 

Τον  Τασόπουλο Βαγγέλη φίλο και 

συνεργάτη του Γαβριήλ στη προσπάθεια 

για το σχολικό σκάκι στη πόλη μας . 

Τον Ανδρέα Στοϊμενίδη, μέλος του Δ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. και το τμήμα σκάκι 

του ΑΡΗ  για την ευγενική παραχώρηση των t-shirts. 

Τον Εμμανουηλίδη Κώστα για τη πολύτιμη βοήθεια του. 

Τέλος ευχαριστούμε όλους όσους μας τίμησαν με τη παρουσία τους και τη 

συμμετοχή τους, το εκτιμάμε απεριόριστα. 
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