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14ο  ΟΜΑ∆ΙΚΟ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ  ΜΑΘΗΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  -  ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 

(ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ 13ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΟΜΑ∆ΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ 2015) 

    

 

1. ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ:  Τους αγώνες διοργανώνει  η  Ε.Σ.Σ.Θ. - Χ.  

 

2. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Όλα τα Σχολεία Πρωτοβάθµιας & ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (∆ηµοτικά-Γυµνάσια-Λύκεια), των 

Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής. 

   

3. ΣΥΝΘΕΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΜΙΑΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΟΜΑ∆ΑΣ: 

3.1  Οι οµάδες (∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ – ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ - ΛΥΚΕΙΩΝ) είναι τετραµελείς και µε την προϋπόθεση της συµµετοχής  ενός  κοριτσιού  στην  4η  

σκακιέρα. 

3.2  Όλες  οι  οµάδες πρέπει να έχουν έγγραφο µε το  οποίο  να  βεβαιώνεται  σε  ποιο  Σχολείο  ανήκουν. Όσες οµάδες  δεν  προσκοµίσουν,   πριν  

την  έναρξη  του   1ου  γύρου,  βεβαίωση  ότι  όλα τα µέλη τους είναι  ΜΑΘΗΤΕΣ   ΤΟΥ  Ι∆ΙΟΥ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ  θα αποκλειστούν από τους αγώνες.   

3.3  ∆εν επιτρέπεται  η συµµετοχή µαθητών που δεν συµπεριλαµβάνονται  στην βεβαίωση του σχολείου   από το οποίο προέρχονται. 

3.4 Οι οµάδες της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης  αποτελούνται  από µαθητές – τριες  οποιασδήποτε τάξης του ∆ηµοτικού, οι οµάδες  των Γυµνασίων  

αποτελούνται   από µαθητές - τριες  οποιασδήποτε  τάξης του  Γυµνασίου  και οι οµάδες των Λυκείων αποτελούνται από µαθητές- µαθήτριες 

οποιασδήποτε τάξης του Λυκείου. 

4.  ΧΩΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ:   Η αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων «Νεράιδα»  (περιοχή Αεροδροµίου Μακεδονία).  

5.  ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 

Όλα  τα σχολεία που θέλουν να συµµετάσχουν, θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσουν τη συµµετοχή τους στην Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. µε e-mail στο 

saeakeam@hotmail.com ή µε FAX στο 2310-417035 µέχρι τις 18:00 της Τετάρτης 26/11/2014. 

Το ειδικό έντυπο για τη δήλωση συµµετοχής θα βρίσκεται στην ιστοσελιδα της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. στη διεύθυνση http://theschess.wordpress.com   Για 

περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις µπορείτε να επικοινωνείτε µε τον κ. Μαυροµούστακο Σάββα στα τηλέφωνα 6947 697115, 2310-425873 

και στο 2310-419269 (∆ευτέρα-Παρασκευή από 18:00 έως 21:00). 

 

6.  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΓΩΝΩΝ:  

Οι επιβεβαιώσεις για τα ∆ΗΜΟΤΙΚΑ  σχολεία θα  γίνουν το Σάββατο 29.11.2014 και για τα ΓΥΜΝΑΣΙΑ και τα  ΛΥΚΕΙΑ θα γίνουν την Κυριακή 

30.11.2014. 

Αναλυτικότερα το πρόγραµµα έχει ως εξής: 

Σάββατο 29.11.2014 (αγώνες ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ)  µε επιβεβαιώσεις συµµετοχών από 14:00 έως 14:40 και ώρα έναρξης 15:00.  

1ος  Γύρος 15:00, 2ος Γύρος 15:45, 3ος Γύρος 16:30, 4ος Γύρος 17:15,  5ος Γύρος 18:00, 6ος Γύρος 18:45 

ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ - ΑΠΟΝΟΜΕΣ: 19:45 

Κυριακή 30.11.2014 (αγώνες ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ & ΛΥΚΕΙΩΝ )  µε επιβεβαιώσεις συµµετοχών από 09:00 έως 09:40 και ώρα έναρξης 10:00.  

1ος  Γύρος 10:00, 2ος Γύρος 10:45, 3ος Γύρος 11:30, 4ος Γύρος 12:15,  5ος Γύρος 13:00 

ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ - ΑΠΟΝΟΜΕΣ: 14:15 

 



7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ: Ελβετικό ή Πουλ 6 γύρων για τον όµιλο των ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ (29.11.2014) και 5 γύρων για τους 

οµίλους των ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ και των ΛΥΚΕΙΩΝ (30.11.2014) , ανάλογα µε τις συµµετοχές.  Χρόνος  σκέψης   15΄  για  τον κάθε  παίκτη  για  όλη   

την παρτίδα και προστιθέµενος χρόνος 3’’ για κάθε κίνηση από την πρώτη κίνηση..  Ισχύουν  οι  κανονισµοί  της  FIDE  και  ειδικότερα  οι  

κανονισµοί  για  το  ΓΡΗΓΟΡΟ  ΣΚΑΚΙ (RAPID).   

 

8.  ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΑΓΩΝΩΝ:   ∆ιευθυντής Αγώνων ορίζεται ο κος Τσαρουχάς Βασίλειος. 

 

9.  ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ : Επικεφαλής ∆ιαιτητής ορίζεται ο κος Μπάλλας Νικόλαος. 

 

10.  ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ:  Υπεύθυνος Κληρώσεων ορίζεται ο κος Γεροντόπουλος Πρόδροµος.  

 

11. ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ: Θα  απονεµηθούν   κύπελλα στις  τρεις  πρώτες  οµάδες  (∆ηµοτικών , Γυµνασίων και Λυκείων),   και  µετάλλια  στους  παίκτες  

κάθε  οµάδας  (από τις τρεις  πρώτες  νικήτριες ∆ηµοτικών, Γυµνασίων και Λυκείων).   

 

12. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ:   

12.1  Η νικήτρια οµάδα του  αγώνα  παίρνει  2  βαθµούς  και  η  ηττηµένη  0  βαθµούς. Αν το αποτέλεσµα  του  αγώνα είναι ισόπαλο, οι οµάδες 

παίρνουν από 1 βαθµό. Η ήττα χωρίς αγώνα τιµωρείται µε αφαίρεση 1 βαθµού. Η οµάδα  που σηµειώνει νίκη χωρίς  αγώνα παίρνει 2  βαθµούς και 

3,5 πόντους  και η  οµάδα  που  παίρνει  το  «BYE»,  2  βαθµούς  και  2,5  πόντους. 

12.2   Για κάθε παρτίδα  που  χάνει  µια  οµάδα  χωρίς  αγώνα (µη  προσέλευση  παίκτη), αφαιρείται µισός  πόντος  από  το  σύνολο  των πόντων  που  

συγκεντρώνουν  οι  παίκτες της.  

12.3    Τα κριτήρια ισοβαθµίας είναι τα εξής  :  

α) Βαθµοί, β) Κατάταξη βαθµών του τουρνουά µεταξύ των ισόβαθµων οµάδων, εφόσον όλες οι  εµπλεκόµενες  οµάδες  έχουν  συναντηθεί  µεταξύ  

τους. γ)  Άθροισµα  πόντων,  δ)  Κατά  σειρά,  οι  συνολικοί  πόντοι  της  1ης   σκακιέρας,  της  2ης,  της  3ης   κλπ. 

 

13.  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Υποβάλλονται στο  Επικεφαλής ∆ιαιτητή το  αργότερο  αµέσως  µετά  τη  λήξη  της  υπόψη  συνάντησης.  Εκδικάζονται  αµέσως  

από  Τριµελή  Επιτροπή  που  θα οριστεί πριν την έναρξη των αγώνων. Οι  αποφάσεις  της  Επιτροπής Ενστάσεων έχουν  τελεσίδικο χαρακτήρα.    

 

14. ΓΕΝΙΚΑ: α) Για να αγωνισθεί µια οµάδα πρέπει να παρατάξει τουλάχιστον τρεις παίκτες, διαφορετικά  µηδενίζεται για τον υπόψη γύρο. Αν το 

επαναλάβει για δεύτερη φορά αποβάλλεται από το πρωτάθληµα. β) Επιτρέπεται η αλλαγή σύνθεσης και η  χρησιµοποίηση  αναπληρωµατικών  σε 

κάθε  γύρο, µε την προϋπόθεση ότι  συµπεριλαµβάνονται στην αρχική λίστα συµµετοχών. γ) Η σειρά σύνθεσης είναι ελεύθερη στις τρεις πρώτες 

σκακιέρες. δ) Μη  προσέλευση µιας  οµάδας σε ένα γύρο χωρίς προειδοποίηση σηµαίνει αυτόµατη αποβολή  της  οµάδας από το πρωτάθληµα. ε) 

Στην αίθουσα των αγώνων κυκλοφορούν µόνον οι  µαθητές που έχουν παρτίδα σε εξέλιξη και το προσωπικό των αγώνων. 

 

15. ΑΡΧΗΓΟΙ   ΟΜΑ∆ΩΝ:  

Οι αρχηγοί των οµάδων είναι ΜΟΝΟ µαθητές και  έχουν τα παρακάτω καθήκοντα και δικαιώµατα: 

α) Συντάσσουν το φύλλο σύνθεσης της οµάδας τους και το υποβάλλουν στο διαιτητή της συνάντησης τουλάχιστον 10΄ πριν την έναρξη κάθε 

γύρου. Το φύλλο σύνθεσης ελέγχεται και συνυπογράφεται από τους αρχηγούς των οµάδων και τον διαιτητή της συνάντησης. 

β) Απαγορεύεται ρητά και απόλυτα στους αρχηγούς των οµάδων να συµβουλεύουν τους παίκτες τους για αποδοχή ή µη πρότασης ισοπαλίας. 

γ) Απαγορεύεται ρητά και απόλυτα στους αρχηγούς των οµάδων να συνοµιλούν µεταξύ τους ή µε οποιονδήποτε παίκτη τους στη διάρκεια 

της παρτίδας και για οποιονδήποτε λόγο. 

δ)Υπογράφουν το Φύλλο Αγώνος. 

 

16.  ΠΡΟΚΡΙΣΕΙΣ    Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ.    ΓΙΑ   ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ: 
Ο συνολικός αριθµός των οµάδων της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. που θα προκριθούν καθώς και η κατανοµή τους αν βαθµίδα εκπαίδευσης θα ανακοινωθούν µετά 

την έκδοση από την ΕΣΟ  της Προκήρυξης των Πανελλήνιων Σχολικών Πρωταθληµάτων 2015, µε τα εξής κριτήρια: 

- η κατανοµή των προκρίσεων θα καθορισθεί ανάλογα µε τον αριθµό συµµετοχών ανα εκπαιδευτική βαθµίδα. 

-  Η απόφαση θα ανακοινωθεί πριν την έναρξη του 2ου γύρου των αγώνων των ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ-ΛΥΚΕΙΩΝ στις 30.11.2014 

- Στο οµαδικό είναι υποχρεωτική η συµµετοχή τουλάχιστον µιας (1) οµάδας από κάθε βαθµίδα εκπαίδευσης (∆ηµοτικά - Γυµνάσια - 

Λύκεια) στην τελική φάση του Πανελληνίου Οµαδικού Πρωταθλήµατος Μαθητών-Μαθητριών 2015. 



 

17. ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΑ∆ΙΚΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 2015: 

Οι  δηλώσεις συµµετοχής  των οµάδων  που θα έχουν προκριθεί για την τελική φάση του 13ου Πανελληνίου Οµαδικού Πρωταθλήµατος 

Μαθητών-Μαθητριών 2015 πρέπει να γίνουν εγγράφως στην Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. και µε FAX  στο 2310-417035 η email στο saeakeam@hotmail.com  

σε ηµεροµηνίες που θα γίνουν γνωστές µε µεταγενέστερη ανακοίνωση της Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. 

 

 

     Ο   ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                            Ο  ΓΕΝ   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΚΥΘΑΡΙ∆ΗΣ                                                   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΛΛΑΣ 


