Αθήνα, 18.02.2018
Αριθμ. πρωτ.: Α 73/20.02.2018

ATOMIKO ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Διοργανωτές:
Μορφωτικός Φυσιολατρικός Κοινωνικός Σύλλογος Πειραιά «Ο Φοίβος»
15ο Δημοτικό Σχολείο Πειραιά
Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΟΠΑΝ) Δήμου Πειραιά
Οργανωτική Επιτροπή:
Μαρία Κάραλη, Μανώλης Βούρος, Άντα Ευσταθοπούλου, Τάσος Δημακάκος, Γιώργος
Παναγόπουλος
Διευθύντρια Αγώνων: Δήμητρα Γκλεζάκου
Επικεφαλής Διαιτητής-Υπεύθυνη Κληρώσεων: FA Βιργινία Ψωμά
Χρόνος διεξαγωγής: Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2018
Ώρα προσέλευσης και επιβεβαίωσης συμμετοχής: 15.00-15.45
Έναρξη αγώνων: 16:00 - Εκτιμώμενη ώρα λήξης : 20:30 - Τελετή λήξης-απονομές:
21.00
Χώρος Αγώνων: 15Ο Δημοτικό Σχολείο Πειραιά – Μουτσοπούλου & Χρ. Σμύρνης
Συμμετοχές: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι μαθητές και οι μαθήτριες που φοιτούν σε
Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια του Δήμου Πειραιά.
Σύστημα αγώνων: Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες στα Προκριματικά Ατομικά
Πρωταθλήματα αγωνίζονται σε έναν (1) μικτό όμιλο ανά τάξη (Νηπιαγωγείο, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄,
Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου, Α΄-Β΄-Γ΄ τάξεις του Γυμνασίου και Λύκεια) με
ελβετικό σύστημα επτά (7) γύρων. Σε περίπτωση υπάρξεως:

α)Μίας (1) συμμετοχής ο μαθητής/ μαθήτρια παραπέμπεται στο αντίστοιχο περιφερειακό
πρωτάθλημα.
β)Δύο (2) συμμετοχές, πουλ τεσσάρων γύρων.
γ)Τρεις (3) ή Τέσσερις (4) συμμετοχές, πουλ διπλών συναντήσεων.
δ)Από πέντε (5) έως επτά (7) συμμετοχών σε έναν όμιλο, οι συμμετέχοντες και οι
συμμετέχουσες αγωνίζονται με απλό σύστημα πουλ.
Δηλώσεις συμμετοχής: Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται μέσω φόρμας της Ένωσης στο
http://essnachess.gr/dilwseis-symmetoxis. Οι δηλώσεις γίνονται δεκτές μέχρι την
Παρασκευή, 23.02.2018 και ώρα 23.59. Καμία δήλωση συμμετοχής δε θα γίνει δεκτή με
άλλον τρόπο ή μετά το πέρας της ως άνω προθεσμίας.
Στη δήλωση θα πρέπει να συμπληρώνονται τα ακόλουθα στοιχεία:
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΑΞΗ

ΣΧΟΛΕΙΟ

Σε κάθε περίπτωση όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους
στη γραμματεία των αγώνων με την παρουσία τους μέχρι τις 14.45. Όσοι προσέλθουν μετά
τον χρόνο αυτόν θα αγωνιστούν από τον 2ο γύρο.
Χρόνος σκέψης:
Ο χρόνος σκέψης ορίζεται 15' για κάθε παίκτη για ολόκληρη την παρτίδα. Θα
χρησιμοποιηθούν ηλεκτρονικά χρονόμετρα.
Κριτήρια άρσης της ισοβαθμίας: Θα ισχύσουν τα εξής κριτήρια κατά σειρά:
1. Τουρνουά ισοβάθμων. (Αν έχουν αγωνιστεί μεταξύ τους)
2. Το κριτήριο Μπούχολτς cut 1
3. Το κριτήριο Μπούχολτς cut 2.
4. Σόννεμπορν – Μπέργκερ
5. Αν υπάρχει απόλυτη ισοβαθμία, προκρίνονται όλοι.
Κανονισμοί αγώνων: Θα ισχύσουν οι κανονισμοί της Ε.Σ.Ο. και η Γενική Προκήρυξη των
Μαθητικών Πρωταθλημάτων 2018 της Ε.Σ.Σ.Ν.Α..
Κυλικείο: Με μέριμνα των διοργανωτών θα λειτουργεί κυλικείο στον χώρο των αγώνων.
Βραβεύσεις: Στους τρεις πρώτους κάθε τάξης, στο 1ο κορίτσι και στον πρώτο αθλητή
χωρίς αθλητικό δελτίο θα δοθούν μετάλλια.

Αν ένα κορίτσι είναι στην τριάδα της γενικής κατάταξης λαμβάνει αυτό το μετάλλιο και το
2ο μετάλλιο δίνεται στο δεύτερο κορίτσι. Απουσία δεύτερου κοριτσιού το μετάλλιο δίνεται
στο πρώτο.
Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν αναμνηστικά διπλώματα.
Προκρίσεις: Ποσοστό 20% ανά τάξη θα προκριθεί στην επόμενη φάση, τα Τελικά Ατομικά
Πρωταθλήματα Αττικής 2018. Ειδικά για τα Λύκεια, οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα
απευθείας συμμετοχής στην τελική φάση.
Διάφορα: Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη ή από τη
γενική προκήρυξη των Μαθητικών Πρωταθλημάτων 2018 της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. ή από τους
κανονισμούς της ΕΣΟ και της FIDE, καθώς και για κάθε έκτακτο περιστατικό, αρμόδιες να
αποφασίσουν είναι η Διευθύντρια Αγώνων και η Επικεφαλής Διαιτήτρια.
Πληροφορίες: Δήμητρα Γκλεζάκου: τηλ. 6932262839

Για το Δ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Ν.Α.,

Ο Πρόεδρος

Η Γενική Γραμματέας

Χρήστος Γκορίτσας

Βιργινία Ψωμά

