Προκήρυξη σχολικού πρωταθλήματος σκάκι
Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης 2022
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού & Παιδικής Αγωγής (ΟΑΠΠΑ) του Δήμου
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ: Σκακιστικός Όμιλος Λεύκιππος, Λύκειο Βουλιαγμένης.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Ολοι/ες οι μαθητές-τριες των Δημοτικών, Γυμνασίων & Λυκείων,
δημόσιων και ιδιωτικών, του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης που τηρούν τα υγειονομικά
πρωτόκολλα, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.
ΧΩΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ: Λύκειο Βουλιαγμένης ( Έκτορος 1 & Λεωφόρος Καβουρίου, Βουλιαγμένη)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ: Σάββατο 2/4/2022 – Ώρα έναρξης 9:30 π.μ. – Ώρα Προσέλευσης 9: 00πμ
1ος – 7ος γύρος : Σάββατο 2/4/2022, 9:30πμ – 14:00
Απονομές : Σάββατο 2/4/2022, 14:30
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται στον υπεύθυνο καθηγητή στα
σχολεία των παιδιών ή ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας τη φόρμα συμμετοχής ή μέσω εμαιλ στο
chess@lefkippos.gr, αναφέροντας απαραίτητα σχολείο και τάξη του παιδιού ή τηλεφωνικά στο
6976918681.
Οι δηλώσεις συμμετοχής στα σχολεία γίνονται υποχρεωτικά μέχρι τη Δευτέρα 28 Μαρτίου και
με τους υπόλοιπους τρόπους μέχρι την Πέμπτη 31 Μαρτίου.
Οι διοργανωτές δε μπορούν να δεχτούν συμμετοχές επιτόπου στον χώρο τον αγώνων αν αυτές δεν
έχουν δηλωθεί εκ των προτέρων.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ: Οι αγώνες θα γίνουν στις εξής 11 κατηγορίες μαθητών και μαθητριών:
1 Νήπια
2 Α΄ Δημοτικού
3 Β΄ Δημοτικού
4 Γ΄ Δημοτικού
5 Δ΄ Δημοτικού

7 ΣΤ΄ Δημοτικού
8 Α Γυμνασίου
9 Β Γυμνασίου
10 Γ Γυμνασίου
11 Λύκειο

6 Ε΄ Δημοτικού
KΑΝΟΝΙΣΜΟΙ:
Οι αγώνες θα γίνουν με το Ελβετικό σύστημα 7 γύρων με χρόνο σκέψης για τον κάθε παίκτη 15′.
Ισχύουν οι κανονισμοί της FIDE και ειδικότερα οι κανονισμοί για το Γρήγορο Σκάκι (RAPID).
Σε περίπτωση που οι συμμετοχές σε δυο διαδοχικές κατηγορίες είναι αθροιστικά λιγότερες απο 25
ενδέχεται να υπάρξει συνένωση κατηγοριών.
ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ:
ΚΥΠΕΛΛΑ: Με κύπελλο βραβεύεται ο πρώτος της γενικής κατάταξης ανά κατηγορία.
ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Με μετάλλια βραβεύονται ο 1ος, 2ος και ο 3ος της γενικής κατάταξης καθώς και το
πρώτο κορίτσι ανά κατηγορία.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΡΣΗΣ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ:
Για το ελβετικό σύστημα θα ισχύσουν κατά σειρά τα πιο κάτω κριτήρια:
α) Το αποτέλεσμα του τουρνουά των ισόβαθμων, αν έχουν παίξει όλοι μεταξύ τους,
β) το κριτήριο Μπούχολτς cut 1
γ) το κριτήριο Μπούχολτς cut 2.
δ) Σόννεμπορν – Μπέργκερ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ: Ξαξίρης Ευάγγελος
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ανδρέας Λαγγούσης
Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα Προκήρυξη αρμόδιος είναι ο Οργανωτικός Διευθυντής Αγώνων
για οργανωτικά θέματα και ο Επικεφαλής Διαιτητής για τεχνικά θέματα. Οι αποφάσεις τους είναι
τελεσίδικες.
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν
ακολουθώντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας και των
σχολείων. Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια των αγώνων και των βραβεύσεων.
Επιπλέον, οι μαθητές μπορούν να λάβουν μέρος μόνο αν επιδείξουν κατά την είσοδό τους
πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης σε ισχύ ή βεβαίωση αρνητικού self test 24 ωρών. Η είσοδος
στους συνοδούς των μαθητών επιτρέπεται μόνο με την επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή
νόσησης σε ισχύ. Κατά τη διάρκεια των αγώνων οι συνοδοί θα βρίσκονται στον προαύλιο χώρο του
σχολείου για την αποφυγή συνωστισμού.
Η Διεύθυνση των αγώνων διατηρεί το δικαίωμα να αποβάλλει αθλητή που παρά τις συστάσεις
δεν τηρεί τα μέτρα ασφαλείας .
Περισσότερες πληροφορίες για το υγειονομικό πρωτόκολλο μπορείτε να βρείτε εδώ: Αγωνιστικό
Πρωτόκολλο ΕΣΟ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: κο. Παντελή Βακάκη, τηλ : 6976918681.

