
 
 

 
 
 

ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
 
 

Η Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Νομού Αττικής και η Ελληνογερμανική Αγωγή διοργανώνουν: 
το Ομαδικό Πρωτάθλημα Μαθητών/τριών της Περιφερειακής  Ενότητας Ανατολικής Αττικής. 

Συμμετέχουν μαθητές και μαθήτριες από τους Καλλικρατικούς Δήμους της Ανατολικής Αττικής 
(Δήμοι Αχαρνών, Βάρης - Βούλας – Βουλιαγμένης, Διονύσου, Κρωπίας, Λαυρεωτικής, Μαραθώνος, 

Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Παιανίας, Παλλήνης, Ραφήνας-Πικερμίου, Σαρωνικού,                               
Σπάτων-Αρτέμιδος, Ωρωπού) 

 
 Οργανωτική Επιτροπή: 

1. Ε.Σ.Σ.Ν.Α 
2. Σούτος Κωνσταντίνος, Προϊστάμενος Φυσικής Αγωγής της Ελληνογερμανικής Αγωγής  

 
 Διεύθυνση Αγώνων:  
Διευθύντρια Αγώνων ορίζεται η κα Σαράφογλου Μαρία 
 
 Επικεφαλής Διαιτητής:   
Επικεφαλής Διαιτητής θα οριστεί από την ΤΕΔ ΕΣΣΝΑ 
 
 Χώρος και Ημερομηνία Αγώνων:  
Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις 25 Φεβρουαρίου 2018. Ο χώρος διεξαγωγής των αγώνων θα είναι η 
Ελληνογερμανική Αγωγή (Δημ. Παναγέα, Παλλήνη, 15351. Τηλ: 2108176700). 
 
 Δικαίωμα Συμμετοχής: 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα Σχολεία, Δημόσια και Ιδιωτικά της Περιφερειακής Ενότητας της 
Ανατολικής Αττικής, με μία(1) ή δύο(2) ομάδες χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.  
 
 Δηλώσεις συμμετοχής: 
Οι δηλώσεις συμμετοχής των ομάδων γίνονται δεκτές έως και την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018 
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: 
 

essnachess.gr/dilwseis-symmetoxis 
 

Με τη δήλωση της συμμετοχής τους στο Περιφερειακό Ομαδικό Πρωτάθλημα οι ομάδες των Δημοτικών 
Σχολείων & Γυμνασίων δημόσιων και ιδιωτικών, της Περιφερείας Αττικής πρέπει να δηλώσουν τη βασική 
σύνθεσή τους, η οποία αποτελείται, το μέγιστον, από έξι (6) παίκτες/ παίκτριες με τη σειρά που αυτοί/ αυτές 
αγωνίζονται στις τρεις (3) πρώτες σκακιέρες και ισχύει για όλο το Περιφερειακό Ομαδικό Πρωτάθλημα.  

Ώρα προσέλευσης και επιβεβαίωση συμμετοχής στη γραμματεία 08:30 πμ μέχρι 09:30 π.μ. Όσοι προσέλθουν 
μετά τις 09:30 πμ θα αγωνιστούν από το 2ο γύρο. Ώρα Έναρξης: 10:00 π.μ. 
 
Με την επιβεβαίωση συμμετοχής θα πρέπει να κατατίθεται και βεβαίωση του σχολείου (με σφραγίδα 
και υπογραφή του διευθυντή) ότι όλοι οι δηλωθέντες είναι μαθητές του συγκεκριμένου σχολείου. 
 
 



 Συνθέσεις των ομάδων: 
Η σύνθεση των ομάδων των Δημοτικών Σχολείων & Γυμνασίων δημόσιων και ιδιωτικών, της Περιφερείας 
Αττικής είναι τετραμελής (4μελής) ανεξαρτήτως τάξεως με υποχρεωτική τη συμμετοχή παικτρίας στην 
τέταρτη (4η) σκακιέρα. 
 
ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΧΗΓΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Ή 
ΓΟΝΕΑΣ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ( Γενική οδηγία ΚΕΔ 
2013 , άρθρο 12.11) 
 

Σύστημα Αγώνων: 

Το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί με Ελβετικό σύστημα 7 γύρων στην προκριματική φάση. Για τα Γυμνάσια 
Ελβετικό πέντε (5) ή επτά (7) γύρων ανάλογα με το πλήθος των ομάδων. Οι συμμετέχουσες ομάδες στα 
Προκριματικά Ομαδικά Πρωταθλήματα αγωνίζονται σε έναν (1) όμιλο. 

α) Μία (1) συμμετοχή προκρίνεται στην τελική φάση. 

β) Δύο (2) συμμετοχές, πουλ τεσσάρων γύρων. 

γ) Τρεις (3) ή Τέσσερεις (4) συμμετοχές, πουλ διπλών συναντήσεων. 

δ) από πέντε (5) έως επτά (7) συμμετοχών οι ομάδες αγωνίζονται με απλό σύστημα πουλ.  

 
Χρόνος Σκέψης: 
Ο χρόνος σκέψεως ορίζεται σε δεκαπέντε (15) λεπτά της ώρας για ολόκληρη την παρτίδα για κάθε παίκτη/ 
παίκτρια. Σε περίπτωση, κατά την οποία δεν επαρκούν τα διαθέσιμα χρονόμετρα για όλους τους ομίλους και 
όλες τις παρτίδες, χρησιμοποιούνται στις παρτίδες, οι οποίες δεν έχουν τελειώσει μετά από είκοσι (20) λεπτά 
της ώρας μετά από την έναρξη του τρέχοντος γύρου. Σε αυτήν την περίπτωση, ο χρόνος σκέψεως είναι πέντε 
(5) λεπτά της ώρας για την ολοκλήρωση της παρτίδας για κάθε παίκτη/ παίκτρια. 
 

Κανονισμοί των αγώνων:                                                                                                                                     
Εφαρμόζονται οι κανόνες του Γρήγορου Σκακιού (Rapid) της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σκακιού (FIDE), όπως 
ισχύουν. Σύμφωνα με την από 21.12.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) της ΕΣΟ, ειδικώς για 
την αντικανονική κίνηση, όμως ο μηδενισμός του παίκτη/ της παίκτριας λαμβάνει χώρα, αφού έχει 
ολοκληρώσει και δεύτερη (2η) αντικανονική κίνηση. 

Νίκη άνευ αγώνος πιστώνεται με σκορ τέσσερα – μηδέν (4 – 0) ή μηδέν – τέσσερα (0 – 4), αντιστοίχως, και 
με πόντο για καθεμιά από τις σκακιέρες της νικήτριας ομάδας. Το bye πιστώνεται με δύο (2) βαθμούς και 
δύο και 0,5 (2,5) πόντους [από ένας (1) βαθμός στην πρώτη (1η) και τη δεύτερη (2η) σκακιέρα και μισός 
(0,5) βαθμός στην τρίτη (3η) σκακιέρα]. Ομάδα, η οποία ηττήθηκε άνευ αγώνος, αποβάλλεται από το 
Περιφερειακό Ομαδικό Πρωτάθλημα. Για κάθε κενή σκακιέρα αφαιρείται μισός (0,5) πόντος. 

 
Κριτήρια Άρσης Ισοβαθμίας: 

Ισχύουν κατά σειρά τα πιο κάτω κριτήρια: α) Το αποτέλεσμα του τουρνουά των ισόβαθμων ομάδων, αν 
έχουν παίξει όλοι μεταξύ τους: Το σύνολο των βαθμών και, στην περίπτωση του ίδιου συνόλου βαθμών, το 
σύνολο των πόντων κάθε ομάδος σε όλους ανεξαιρέτως τους γύρους, και, στην περίπτωση του ίδιου 
συνόλου πόντων, διαδοχικώς, το σύνολο των πόντων ανά σκακιέρα των ισόβαθμων ομάδων σε όλους 
ανεξαιρέτως τους γύρους, β) το σύνολο των πόντων κάθε ομάδος σε όλους ανεξαιρέτως τους γύρους γ), 
διαδοχικώς, το σύνολο των πόντων ανά σκακιέρα των ισόβαθμων ομάδων σε όλους ανεξαιρέτως τους γύρου 
και δ) κλήρωση. 

 
 
 



Αρχική κατάταξη: Η αρχική κατάταξη των συμμετεχουσών στα Περιφερειακά Ομαδικά Πρωταθλήματα 
ομάδων γίνεται τυχαίως (random). 

Έναρξη επόμενων, μετά από τον πρώτο (1ο), γύρων: Η έναρξη των επόμενων, μετά από τον πρώτο (1ο), 
γύρων πραγματοποιείται αμέσως μετά από την ολοκλήρωση του προηγούμενου γύρου και την ανακοίνωση 
της κληρώσεως του επόμενου γύρου από τους διαιτητές. Οι αγωνιζόμενοι/ αγωνιζόμενες πρέπει να μη 
απομακρύνονται από το χώρο των αγώνων και να ανταποκρίνονται άμεσα στις σχετικές ανακοινώσεις. 
Παίκτης/ παίκτρια που δεν έχει προσέλθει στη σκακιέρα του δεκαπέντε (15) λεπτά της ώρας μετά από την 
έναρξη του τρέχοντος γύρου χάνει την παρτίδα αυτού του γύρου άνευ αγώνος. 

Προκρίσεις από τα Περιφερειακά στα Τελικά Ομαδικά Πρωταθλήματα : Προκρίνεται ποσοστό είκοσι 
πέντε τοις εκατό (25%) του συνολικού πλήθους των συμμετοχών κάθε Περιφερειακού Ομαδικού 
Πρωταθλήματος με ελάχιστες τις πέντε (5) και μέγιστες τις δεκαπέντε (15) ομάδες. Σε περιφεριακό 
πρωτάθλημα όπου συμμετέχουν λιγότερες από δέκα (10) ομάδες, δεν ισχύει ο ελάχιστος αριθμός, πέντε 
(5), αλλά μόνο το ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%). Ειδικά για τα Γυμνάσια, ο ελάχιστος αριθμός 
προκρινόμενων ομάδων είναι τρεις (3). Τυχόν υπόλοιπο μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό 
(0,5%) προκρίνεται και η αμέσως επόμενη  ομάδα. 

 
ΟΙ ΠΡΟΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΕΓΚΥΡΑ, 
ΑΦΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΛΕΓΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΙΚΩΝ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ – ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 2018 ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΦΟΡΟ 
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΚΑΚΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Σ.Σ.Ν.Α., ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 
ΤΗΣ Ε.Σ.Σ.Ν.Α. (www.essnachess.gr) ΔΥΟ (2) ΟΛΟΚΛΗΡΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗ 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ. ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ 
ΑΛΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΩΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΡΑΓΕΙ 
ΚΑΝΕΝΑ ΕΝΝΟΜΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ. 
 
Διαιτησία–Ενστάσεις:                                                                                                                                             
Οι ενστάσεις εκδικάζονται στα μεν Περιφερειακά Ομαδικά Πρωταθλήματα από τριμελείς (3μελείς) 
Επιτροπές Ενστάσεων, οι οποίες θα οριστούν με τις ειδικές προκηρύξεις κάθε Περιφερειακού Ομαδικού 
Πρωταθλήματος, στα δε Τελικά Ατομικά Πρωταθλήματα από την Επιτροπή Ενστάσεων της ΤΕΔ της 
Ε.Σ.Σ.Ν.Α.. Προϋπόθεση του παραδεκτού κάθε ενστάσεως είναι η καταβολή στο Διευθυντή Αγώνων κάθε 
Πρωταθλήματος, το οποίο εντάσσεται στη δομή των Ομαδικών Πρωταθλημάτων Μαθητών – Μαθητριών 
Αττικής 2018, παραβόλου ενστάσεως ύψους πενήντα ευρώ (50,00€), το οποίο επιστρέφεται, αν η ένσταση 
γίνει δεκτή, έστω και μερικώς, άλλως καταπίπτει υπέρ της Ε.Σ.Σ.Ν.Α.. Γίνεται ρητή μνεία ότι ένσταση, η 
οποία αφορά την κλήρωση είναι απαράδεκτη, δεδομένου ότι για τις κληρώσεις χρησιμοποιούνται μόνον 
εγκεκριμένα από τη FIDE λογισμικά κληρώσεων. 
 
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). 
 
Διάφορα: 
 Με την άφιξη των μαθητών και συνοδών στον χώρο των αγώνων θα πρέπει να επιβεβαιώσουν την 
συμμετοχή τους και να καταθέσουν στην γραμματεία το σχετικό έγγραφο του σχολείου. 
 Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από αυτή την προκήρυξη ή από τους κανονισμούς της Ε.Σ.Ο. και 
της FIDE, καθώς και για κάθε έκτακτο περιστατικό, αρμόδιοι να αποφασίσουν είναι ο Διευθυντής των 
Αγώνων για οργανωτικά θέματα και ο Επικεφαλής Διαιτητής για τεχνικά θέματα. 
 Επισημαίνεται  ότι  οι  μαθητές  θα  αγωνιστούν  απομονωμένοι  από  τους  συνοδούς  τους  σε  ιδιαίτερο  
χώρο  στον  οποίο  θα απαγορεύεται η είσοδος κάθε αναρμοδίου. 
 Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από την προκήρυξη ή από τους Κανονισμούς της Ε.Σ.Ο. και της 
FIDE, καθώς και για κάθε έκτακτο περιστατικό, αρμόδιοι να αποφασίσουν είναι ο Διευθυντής Αγώνων για 
οργανωτικά θέματα και ο Επικεφαλής Διαιτητής για τεχνικά θέματα. 



 
Πληροφορίες: www.ea.gr  
 
Επικοινωνία: κα Σαράφογλου Μαρία (κιν:6946 170694, email: maria.sarafoglou@gmail.com),  
                       κος Σούτος Κωνσταντίνος (κιν:6977 301259, email: soutos@ea.gr)  
 


