
ΟΜΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΑΚΙ 

                        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 2015 

 

  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ 
  

Ο Αθλητικός Όμιλος «Ζήνων» Γλυφάδας, η Σχολική Επιτροπή του δήμου Γλυφάδας και η 

Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Νομού Αττικής (ΕΣΣΝΑ)  διοργανώνουν το Ομαδικό 

Σχολικό Πρωτάθλημα σκάκι Δημοτικών σχολείων της Περιφέρειας Νότιας Αθήνας 2015. 

Συμμετέχουν σχολεία από τους  Δήμους Νότιας Αθήνας  (Δήμος Αγίου Δημητρίου, Δήμος 

Αλίμου,  Δήμος Γλυφάδας, Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης, Δήμος Καλλιθέας, Δήμος 

Μοσχάτου-Ταύρου, Δήμος Νέας Σμύρνης, Δήμος Παλαιού Φαλήρου). 

 

Οργανωτική Επιτροπή: 

Καυκά Άννα 

Φερεντούρου Βέρα 

Ανανιάδου Μαίρη  

Σκλαβούνος Παναγής  

Κουκίδης Νικόλαος 

Φίλιος Θεόδωρος 

Μπούζας Σωτήριος 

    

Διεύθυνση Αγώνων: Διευθυντής Αγώνων ορίζεται ο   Σκλαβούνος Παναγής, μέλος ΔΣ της 

ΕΣΣΝΑ.                               

  

Επικεφαλής Διαιτητής:  Επικεφαλής διαιτητής ορίζεται o Μάριος Αναστασίου, διαιτητής α’ 

κατηγορίας. 

 

Χώρος και Ημερομηνίες Αγώνων: Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις 8 Μαρτίου 2015. Ο χώρος 

διεξαγωγής των αγώνων θα είναι το 13
ο
  δημοτικό Σχολείο Γλυφάδας, Σόλωνος  5, Γλυφάδα, 

σε απόσταση χιλιομέτρου από την παραλιακή  λεωφόρο.     

  

Δικαίωμα Συμμετοχής: 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα Δημοτικά Σχολεία, Δημόσια και Ιδιωτικά των Δήμων 
Περιφερειακής Ενότητας  Νότιας Αθήνας  με μία ή δύο ομάδες. 

 

Συνθέσεις των ομάδων: 

Οι συνθέσεις των ομάδων θα είναι τετραμελείς (4μελείς), ανεξαρτήτως τάξης. 

Στις τρεις (3) πρώτες σκακιέρες μπορούν να αγωνίζονται αγόρια ή κορίτσια, στην τέταρτη 
(4η) σκακιέρα πρέπει να αγωνίζεται υποχρεωτικά κορίτσι. 

Κάθε σχολική ομάδα υποχρεούται να προσκομίσει πριν την έναρξη των αγώνων στον 

επικεφαλής διαιτητή βεβαίωση ότι όλα τα μέλη της είναι μαθητές ή μαθήτριες του 
συγκεκριμένου σχολείου. 

Δεν επιτρέπεται να είναι αρχηγός σχολικής ομάδας προπονητής ή γονέας αλλά μόνο κάποιος 
από τους παίκτες της ομάδας ( Γενική οδηγία ΚΕΔ 2013 , άρθρο 12.11) 

 

Δήλωση  συμμετοχής  ομάδας: 

  Η δήλωση συμμετοχής  πρέπει να γίνει μέσω ίντερνετ (με προθεσμία δήλωσης ως το 

Σάββατο 7 Μαρτίου ώρα 12.00) στη φόρμα που υπάρχει στην ιστοσελίδα www.zinonchess.gr  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%93%CE%BB%CF%85%CF%86%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%91%CF%81%CE%B3%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%B8%CE%AD%CE%B1_%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%BF%CF%83%CF%87%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%A4%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%BF%CF%83%CF%87%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%A4%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%9D%CE%AD%CE%B1%CF%82_%CE%A3%CE%BC%CF%8D%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%8D_%CE%A6%CE%B1%CE%BB%CE%AE%CF%81%CE%BF%CF%85
http://www.zinonchess.gr/


όπου θα καταχωρείται η  ονομασία του σχολείου, η διεύθυνσή του, ένα e-mail και ένα 

τηλέφωνο επικοινωνίας, καθώς και  τα ονοματεπώνυμα των παιδιών, που θα συμμετάσχουν. 

  Τα παιδιά, που θα είναι  μέλη της ομάδας, πρέπει να δηλωθούν με τη σειρά που θα 

αγωνίζονται  στις τρεις πρώτες σκακιέρες γιατί στη τελευταία θα είναι πάντα ένα κορίτσι από 

τη λίστα των παιδιών αυτών, ανεξαρτήτως σειράς.  Θεωρητικά, τα 4 πρώτα παιδιά θα είναι τα 

κανονικά και τα άλλα δύο τα αναπληρωματικά μέλη της ομάδας. Η σύνθεση αυτή θα είναι η 

βασική και δεν θα μπορεί να παραβιάζεται η σειρά στις τρεις πρώτες σκακιέρες. Το απόγευμα 

της Κυριακής κάποιο  όνομα παιδιού, που, λόγω ασθενείας, δε θα μπορέσει να προσέλθει, 

μπορεί να αντικατασταθεί στην ίδια θέση της λίστας με άλλο παιδί του σχολείου. 

  
Ώρα προσέλευσης: 

Η ώρα προσέλευσης και επιβεβαίωσης συμμετοχής  το απόγευμα της Κυριακής 8 Μαρτίου 

είναι από 16.15  ως  16.45 μμ. Τότε πρέπει να κατατεθεί  στη γραμματεία των αγώνων  

βεβαίωση του σχολείου ότι όλα τα παιδιά που δηλώθηκαν φοιτούν σε αυτό. 

Όποια ομάδα επιβεβαιώσει τη συμμετοχή της  μετά τις 16.45, θα αγωνιστεί από το  2
ο
 γύρο. 

Προβλεπόμενη ώρα έναρξης των αγώνων: 17.00 μμ. 

  

Κανονισμοί των αγώνων: 

Στη αρχική κατάταξη οι ομάδες τοποθετούνται  με αλφαβητική σειρά του ονόματος του 
Σχολείου τους (Όνομα Σχολείου – Αριθμός Ομάδας Σχολείου). 

Νίκη χωρίς αγώνα πιστώνεται με σκορ 4-0 ή 0-4 και με πόντο για κάθε μία από τις σκακιέρες 

της ομάδας που νίκησε. Το bye πιστώνεται με 2 βαθμούς και 2,5 πόντους (από 1 βαθμό στην 
1

η
 και 2

η
 σκακιέρα και 0,5 βαθμό στην τρίτη σκακιέρα) 

Επισημαίνεται ότι για κάθε κενή σκακιέρα αφαιρείται μισός (0,5) βαθμός. 

Ισχύουν οι κανόνες της Ελληνικής και της Διεθνούς Σκακιστικής Ομοσπονδίας.  

Ειδικά για το θέμα  αντικανονικών κινήσεων, μηδενισμός επέρχεται μετά την τέλεση για 
δεύτερη φορά αντικανονικής κίνησης. 

  

Προκρίσεις για τη Τελική φάση Αττικής: 

Προκρίνεται στην Τελική Φάση του 14
ου

 Ομαδικού Σχολικού Πρωταθλήματος της ΕΣΣΝΑ 

αναλογικά τουλάχιστον το 25% των ομάδων που θα αγωνιστούν (ελάχιστος αριθμός 

προκρινόμενων ομάδων 5, μέγιστος αριθμός 15). 

Oι προκρίσεις στην τελική φάση ανακοινώνονται επίσημα μόνο μέσω της ιστοσελίδας της 

ΕΣΣΝΑ:  www.essnachess.gr . 

 

Οι τυχόν λανθασμένες ανακοινώσεις προκρίσεων, ακόμη κι αν γίνουν από 

τους διοργανωτές του  περιφερειακού  πρωταθλήματος,  δεν δεσμεύουν την  ΕΣΣΝΑ στην 

ανακοίνωση των οριστικών προκρίσεων. 
  

Σύστημα Αγώνων: 

Το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί με Ελβετικό σύστημα 5 γύρων. 

 Χρόνος Σκέψης: 

Ο χρόνος σκέψης ορίζεται σε 15' για κάθε παίκτη για ολόκληρη την παρτίδα. 

  

http://essnachess.gr/


Κριτήρια Άρσης Ισοβαθμίας: 

Θα ισχύσουν τα εξής κριτήρια άρσης ισοβαθμίας, κατά σειρά: 

(α). Αποτέλεσμα του τουρνουά των ισοβάθμων (βαθμοί, πόντοι, εάν έχουν παίξει όλοι μεταξύ 

τους). 

(β). Το σύνολο των πόντων σε όλους τους αγώνες. 

(γ). Το σύνολο των πόντων κατά σειρά στη 1η σκακιέρα, στη 2η, κ.ο.κ 
   

Διαιτησία – Ενστάσεις: 

Διαιτητές της διοργάνωσης θα οριστούν από τον πίνακα διαιτητών της Κ.Ε.Δ..  

Οι ενστάσεις εκδικάζονται από τριμελή επιτροπή που θα ορίσει η Οργανωτική Επιτροπή.  

Για να εκδικασθεί κάποια ένσταση καταβάλλεται στο Διευθυντή Αγώνων παράβολο 50 € (το 

οποίο θα επιστρέφεται, εάν δικαιωθεί η ένσταση έστω και μερικώς, αλλιώς εκπίπτει υπέρ της 

Ε.Σ.Σ.Ν.Α.). 

  

Απονομές - Βραβεύσεις  

Οι τρεις (3) πρώτες ομάδες θα βραβευτούν με Κύπελλα.  

Οι παίκτες των τριών (3) πρώτων ομάδων θα βραβευτούν με μετάλλια (μέχρι έξι (6) 

μαθητές). 

Τα 10 πρώτα σχολεία θα πάρουν ένα βιβλίο για το σκάκι στη βιβλιοθήκη τους.  

Θα δοθούν αναμνηστικά διπλώματα στις ομάδες, που θα λάβουν μέρος. 

 

Διάφορα:  

Επισημαίνεται ότι οι μαθητές θα αγωνιστούν απομονωμένοι από τους συνοδούς τους σε 

ιδιαίτερο χώρο στον οποίο θα απαγορεύεται η είσοδος κάθε αναρμόδιου. 

Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από αυτήν την Προκήρυξη ή από τους κανονισμούς 

της Ελληνικής ή Διεθνούς Σκακιστικής Ομοσπονδίας, καθώς και για κάθε έκτακτο 

περιστατικό, αρμόδιοι να αποφασίσουν είναι ο Διευθυντής των Αγώνων για οργανωτικά 

θέματα και ο Επικεφαλής Διαιτητής για τεχνικά θέματα. 

 

Επικοινωνία - Πληροφορίες : Σκλαβούνος Παναγής  6932146398. 


