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15o   ΑΝΟΙΚΤΟ   ΑΤΟΜΙΚΟ   ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ   

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ∆ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   2016 
       
 
1. ∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ: ∆ιοργανώτρια αρχή των αγώνων είναι η Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. 
 
2. ΣΥΝ∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΤΩΝ  ΑΓΩΝΩΝ: Τους αγώνες διοργανώνει το 3ο ∆ηµοτικό Πειραµατικό 
Σχολείο Ευόσµου µε ανάθεση και σε συνεργασία µε την Ε.Σ.Σ.Θ. - Χ. 
 
3.  ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Τα νή̟ια & οι µαθητές-τριες  της Πρωτοβάθµιας και της  
∆ευτεροβάθµιας Εκ̟αίδευσης  της ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.   
 
3.1   Οι  αγώνες θα γίνουν στις εξής 11 κατηγορίες  µαθητών και µαθητριών: 
 

Α.Α. ΤΑΞΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

1  Νη̟ιαγωγείο 

2 Α΄ ∆ηµοτικού 

3 Β΄ ∆ηµοτικού 

4 Γ΄ ∆ηµοτικού 

5 ∆΄ ∆ηµοτικού 

6 Ε΄ ∆ηµοτικού 

7 ΣΤ΄ ∆ηµοτικού 

8 Α΄ Γυµνασίου 

9 Β΄ Γυµνασίου 

10 Γ΄ Γυµνασίου 

11  Λύκεια 

 
4. ΧΩΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ:  3ο Πρότυ̟ο Πειραµατικό ∆ηµοτικό Σχολείο Ευόσµου (Καραολή-∆ηµητρίου 
26 – Εύοσµος) 
 
5.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΓΩΝΩΝ- ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ:  Σάββατο 27/02/2016 µε ώρα έναρξης 10:00 ̟.µ.  
1ος – 7ος γύρος :   Σάββατο 27/02/2016  10:00 – 16:00 
Α̟ονοµές :  Σάββατο 27/02/2016  16:30 
Οι δηλώσεις συµµετοχής θα γίνονται ηλεκτρονικά µέσω ειδικής ̟λατφόρµας της ο̟οίας το link 
θα βρείτε στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. (theschess.wordpress.com) και θα λειτουργεί α̟ό τις 
18/02/2016.   
Μόνο όσοι έχουν ̟λήρη αδυναµία να κάνουν ηλεκτρονική δήλωση µ̟ορούν να δηλώσουν τη 
συµµετοχή τους µε φυσική τους ̟αρουσία στο χώρο αγώνων  το Σάββατο 27/02/2016 α̟ό τις 09:00 
̟.µ  έως τις 09:30 ̟.µ. 
 
6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ: Οι αγώνες γίνονται µε το Ελβετικό  σύστηµα 7 γύρων µε 
χρόνο σκέψης για τον κάθε ̟αίκτη 10΄ συν 5΄΄ ̟ροστιθέµενο χρόνο ανά κίνηση α̟ό την ̟ρώτη 
κίνηση. 
Αν ο αριθµός των συµµετοχών σε µια τάξη είναι από  7 έως 10  άτοµα  το σύστηµα θα είναι Ελβετικό 5 γύρων 
ενώ αν οι συµµετοχές είναι 6 ή λιγότερες το σύστηµα αγώνων θα είναι Πουλ µε τον ανάλογο αριθµό γύρων.  



Αν ο αριθµός των συµµετοχών σε µια τάξη είναι από  7 έως 10  άτοµα  το σύστηµα θα είναι Ελβετικό 5 γύρων 
ενώ αν οι συµµετοχές είναι 6 ή λιγότερες το σύστηµα αγώνων θα είναι Πουλ µε τον ανάλογο αριθµό γύρων.  
Ισχύουν  οι  κανονισµοί  της  FIDE  και  ειδικότερα  οι  κανονισµοί  για  το  ΓΡΗΓΟΡΟ  ΣΚΑΚΙ  
(RAPID – PLAY).  
 
7. ΠΡΟΚΡΙΣΕΙΣ:     
  

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΑΝΑ  ΤΑΞΗ ΣΥΝΟΛΟ 

143 44 17 – 13/4 187 

 
7.1 Σε κάθε ̟ρωτάθληµα ̟ροκρίνεται ο ̟ροβλε̟όµενος αριθµός µαθητών  και  µαθητριών  µε  

κριτήριο  την  θέση  τους  στην  γενική  κατάταξη.    
7.2 Προκρίνονται οι τέσσερις ̟ρώτες µαθήτριες της Γενικής Κατάταξης ανά τάξη και οι ̟ρώτοι/ες 

δεκατρείς της Γενικής Κατάταξης αφαιρουµένων των τεσσάρων µαθητριών. 
7.3 Αν δεν υ̟άρχει ο ζητούµενος αριθµός µαθητριών σε κά̟οια τάξη , τότε ανα̟ληρώνεται α̟ό τον 

ε̟όµενο µαθητή. Στην ̟ερί̟τωση ̟ου κά̟οια τάξη έχει λιγότερες συµµετοχές α̟ό τις 
̟ροβλε̟όµενες ̟ροκρίσεις , αυτές θα ανα̟ληρώνονται α̟ό τις τάξεις µε τις ̟ερισσότερες 
συµµετοχές , µία ανά τάξη , κατά φθίνουσα σειρά ξεκινώντας α̟ό την τάξη µε τον µεγαλύτερο 
αριθµό συµµετοχών. 

7.4 Βασικός όρος για να δικαιούται  ένας µαθητής ή µια µαθήτρια ̟ρόκριση στην ε̟όµενη (Τελική) φάση 
είναι να έχει  συγκεντρώσει τουλάχιστον τρείς βαθµούς στους 7 αγώνες , διαφορετικά εφαρµόζεται το 7.3  

 
8.  ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ:   
ΚΥΠΕΛΛΑ: Με κύ̟ελλο βραβεύεται ο ̟ρώτος της γενικής κατάταξης και το ̟ρώτο κορίτσι σε κάθε τάξη. 
ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Με µετάλλια  βραβεύονται ο 2ος και ο 3ος της γενικής κατάταξης και το 2ο  και 3ο  κορίτσι σε 
κάθε τάξη. 

 
9.  ΑΡΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ: 
α) Το µεταξύ των ισόβαθµων τουρνουά (εφόσον έχουν αγωνισθεί όλοι µεταξύ τους).  
β) Buchholtz cut 1, µετά την αφαίρεση της χαµηλότερης βαθµολογίας των αντιπάλων,  
γ) Buchholtz,  
δ) Sonneborn – Berger.  
ε) Αριθµός νικών. 
στ)  Αγώνες µπαράζ (Ο αριθµός και το είδος των µπαράζ θα καθορισθεί από τον  επικεφαλής  ∆ιαιτητή). 
  
10 . ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ:  
 Ζα̟ουνίδης Θωµάς -  Ταξίδης Χρήστος (∆ιευθυντής 3ου Πρότυ̟ου Πειραµατικού ∆ηµοτικού 
Σχολείου Ευόσµου) 
 
11.  ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ  ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ: Γεροντό̟ουλος Πρόδροµος 
 
12. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ:  Χατζηµανώλης Αντώνιος   
 
13.  ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ: 
Οι διαιτητές αίθουσας θα ορισθούν από την Τ.Ε.∆. της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. 
 
14.  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Υ̟οβάλλονται στον Πρόεδρο της Ε̟ιτρο̟ής Ενστάσεων µε ̟αράβολο  50  ευρώ,  
το  αργότερο  αµέσως  µετά την λήξη  της  υ̟όψη ̟αρτίδας. Εκδικάζεται αµέσως α̟ό Τριµελή 
Ε̟ιτρο̟ή ̟ου ορίζεται µετά την έναρξη του 1ου γύρου.   
Ένσταση  µ̟ορεί  να υ̟οβάλλει   ο  ίδιος  ο  ̟αίκτης  ή  ο  ο̟οιοσδή̟οτε  συνοδός  του. 
 
15. ΓΕΝΙΚΑ:  
15.1 Αν µια ̟αρτίδα στην ο̟οία δεν χρησιµο̟οιείται χρονόµετρο, δεν τελειώσει στον ̟ροβλε̟όµενο 
χρόνο σκέψης, ο διαιτητής θα α̟οφασίζει µε κριτήριο την θέση των αντι̟άλων σε συνδυασµό µε τα  
ενα̟οµείναντα  κοµµάτια.  Η  α̟όφαση  του  διαιτητή  θεωρείται  τελεσίδικη. 



15.2 Στην αίθουσα αγώνων ε̟ιτρέ̟εται η ̟αραµονή ΜΟΝΟ των αγωνιζοµένων ̟αικτών, των 
διαιτητών , του ̟ροσω̟ικού  της  διοργάνωσης, εκ̟ροσώ̟ων Αρχών και ∆ηµοσιογράφων.   

15.3 Ο Τεχνικός ∆ιευθυντής Αγώνων θα έχει και το καθήκον ενηµέρωσης των γονέων και συνοδών 
για  ο̟οιοδή̟οτε θέµα  της διοργάνωσης. 

15.4 Η είσοδος στο Γραφείο  Κληρώσεων  θα ε̟ιτρέ̟εται  µόνο στους διαιτητές.   
15.5 Η ενηµέρωση του ̟ίνακα ανακοινώσεων  α̟οτελεί  α̟οκλειστική  ευθύνη του Τεχνικού 

∆ιευθυντή Αγώνων και  του Ε̟ικεφαλής  ∆ιαιτητή.  
15.6 Αν  ένας  ̟αίκτης α̟ουσιάσει αδικαιολόγητα σε ένα γύρο α̟οβάλλεται α̟ό το 

̟ρωτάθληµα. 

15.7 Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα προκήρυξη αρµόδιο είναι το ∆.Σ. της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. του οποίου  
οι αποφάσεις είναι τελεσίδικες. 

    

16.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:   Στον κο.  Σάββα Μαυροµούστακο , τηλ : 2310-425873 & 6947-697115 

 
 
 
 

 
Ο   ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                     Ο  ΓΕΝ   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
 
                                             
ΑΡΓ. ΚΥΘΑΡΙ∆ΗΣ                                                                    ΝΙΚ. ΜΠΑΛΛΑΣ 

 
 
 


