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Αριθμ. πρωτ.: Α 55/06.02.2018

ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Ραιδεστού 32-34 Τ.Κ. 17122
Τηλ./ fax :2109417880

ΣΧΟΛΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΚΑΚΙ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Για μαθητές Δημοτικών Σχολείων
Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ
Ένωση Συλλόγων Γονέων Δήμου Νέας Σμύρνης,
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: Δήμος Νέας Σμύρνης.
ΤΟΠΟΣ
7ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Σμύρνης
(Ευξείνου Πόντου & Αγίων Σαράντα Νέα Σμύρνη )
ΧΡΟΝΟΣ:
Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018
Ώρα προσέλευσης και επιβεβαίωση συμμετοχής : 9:00 – 9:30
Έναρξη αγώνων: 10:00
Τελετή Απονομής:14:30
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μαθητές των Δημοτικών Σχολείων Νέας Σμύρνης
Οι αγώνες θα γίνουν σε έξι ομίλους (ένας όμιλος ανά τάξη).
3.4.1. Σύστημα αγώνων:
Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες στα Προκριματικά Ατομικά Πρωταθλήματα
αγωνίζονται σε έναν (1) μικτό όμιλο ανά τάξη ( Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Στ΄ Τάξεις του
Δημοτικού Σχολείου 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 Τέσσερεις (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.
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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει υποχρεωτικά γίνονται μέσω φόρμας της Ένωσης και δε
μπορεί ο κάθε διοργανωτής να προσθέτει ονόματα κατά βούληση.Επίσης οι προπονητές
πρέπει να στείλουν όλα τα ονόματα των συμμετεχόντων στο site της ΕΣΣΝΑ και συγκεκριμένα
(http://essnachess.gr/dilwseis-symmetoxis) Οι δηλώσεις γίνονται δεκτές μέχρι την

Πέμπτη 22/02/2018 και ώρα 22:00

Οι μαθητές έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν σε ένα Περιφερειακό ή σε ένα
Δημοτικό Πρωτάθλημα, όχι και στα δύο. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποβάλλονται από την
διοργάνωση και η όποια διάκριση τους θα ακυρώνεται.

Σε κάθε περίπτωση όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή
τους στη γραμματεία των αγώνων με την παρουσία τους μισή ώρα πριν την έναρξη του
1ου γύρου. Όσοι προσέλθουν με καθυστέρηση θα αγωνιστούν από το 2ο γύρο.
ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ
Ο χρόνος σκέψης ορίζεται 15' για κάθε παίκτη για ολόκληρη την παρτίδα.
ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: Η αρχική κατάταξη συμμετεχόντων και συμμετεχουσών θα γίνει κατά
αλφαβητική σειρά.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΡΣΗΣ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
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.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ
Θα ισχύσουν οι κανονισμοί της Ε.Σ.Ο.
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ: Με ευθύνη των διοργανωτών θα υπάρχει ιατρός ή διασωστική
ομάδα στον χώρο των αγώνων.
ΚΥΛΙΚΕΙΟ: Με μέριμνα των διοργανωτών θα λειτουργεί κυλικείο στον χώρο των αγώνων.
ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ – ΕΠΑΘΛΑ
Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί αναμνηστικό δίπλωμα
1. ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ
Στους τρεις πρώτους κάθε τάξης θα δοθεί κύπελλο και στο 1ο κορίτσι μετάλλιο.
Αν ένα κορίτσι είναι στην τριάδα παίρνει κύπελλο και το μετάλλιο δίνεται στο δεύτερο κορίτσι.
Απουσία δεύτερου κοριτσιού το μετάλλιο δίνεται στο πρώτο.
2. ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ
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Στα τρία Δημόσια Δημοτικά που θα συγκεντρώσουν την μεγαλύτερη βαθμολογία θα δοθούν
κύπελλα. Η βαθμολογία θα προκύψει από το άθροισμα των έξι (6) καλύτερων ατομικών
αποτελεσμάτων ανεξαρτήτως τάξεως .
Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας θα ληφθεί υπόψη:
Α. Οι μεγαλύτερες βαθμολογίες
Β. Ο αριθμός των συμμετοχών ανά σχολείο
Γ. σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας κλήρωση.

ΔΙΑΦΟΡΑ
Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα προκήρυξη ισχύει η γενική προκήρυξη των ατομικών
σχολικών πρωταθλημάτων που έχει αναρτηθεί στο site της ΕΣΣΝΑ. Για κάθε ζήτηµα που δεν
προβλέπεται από αυτή την προκήρυξη ή από τους κανονισμούς της ΕΣΟ, και της FIDE, καθώς
και για κάθε έκτακτο περιστατικό, αρµόδιοι να αποφασίσουν είναι :
1. Θωμάς Γιαννιώτης για οργανωτικά θέματα
2. Γαβριήλ Χαντάντ για αγωνιστικά θέματα.
3. Παύλος Δευτεραίος: για κληρώσεις
4. Επικεφαλής Διαιτητής: Δευτεραίος Παύλος
5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Γαβριήλ Χαντάντ :6945553593.
Θωμάς Γιαννιώτης:6932237268
Ο Πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων
Δήμου Νέας Σμύρνης
Θωμάς Γιαννιώτης

Για το Δ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Ν.Α.,

Ο Πρόεδρος

Η Γενική Γραμματέας

Χρήστος Γκορίτσας

Βιργινία Ψωμά
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