25ο ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2017
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ
Ο Οργανισμός Άθλησης & Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού προκηρύσσει το 25ο Σχολικό Σκακιστικό Πρωτάθλημα του
Δήμου Κορυδαλλού 2017

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ
Τμήμα Αθλητισμού Οργανισμού Άθλησης & Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
Διευθυντής Αγώνων: Γιώργος Μακρυνός, Πρόεδρος Ο. Α Π.

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ
Επικεφαλής Διαιτητής: κ. Γιώργος Πραματευτάκης, Ομοσπονδιακός Διαιτητής.

ΧΩΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ
Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο 5ο Γενικό Λύκειο Κορυδαλλού, (Σολωμού 2 – 4).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2017, ώρα έναρξης αγώνων 10.00 π.μ.
Οι αγωνιζόμενοι θα πρέπει να έχουν προσέλθει στο χώρο αγώνων και να έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους το
αργότερο μέχρι τις 09.30. Οι μαθητές που θα δηλώσουν συμμετοχή μετά τις 9.30 θα αγωνιστούν στον 2 ο γύρο.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
Το σύστημα των αγώνων θα είναι το Ελβετικό σύστημα των επτά γύρων. Όλοι οι συμμετέχοντες θα παίξουν,
ανεξάρτητα από τα αποτελέσματά τους, επτά (7) παρτίδες, εκτός και αν αποφασίσει διαφορετικά η οργανωτική
επιτροπή ανάλογα με τις συμμετοχές ανά κατηγορία, συνολικής διάρκειας τριάντα λεπτών η κάθε μία, με επτά
διαφορετικούς αντιπάλους. Θα υπάρχουν ξεχωριστοί όμιλοι για τα Νηπιαγωγεία και για κάθε τάξη του Δημοτικού και
του Γυμνασίου και ενιαίος όμιλος για τις τρεις τάξεις του Λυκείου. Οι όμιλοι συνολικά θα είναι 11. Οι παίκτες
Νηπιαγωγείων και Δημοτικών θα κατατάσσονται στο 1ο γύρο αλφαβητικά, ενώ οι παίκτες των Γυμνασίων και
Λυκείων με βάση τον βαθμό αξιολόγησής τους (Ελληνικό ΕΛΟ) και στη συνέχεια αλφαβητικά.

ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ
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.
Το 20% των πρώτων στη τελική κατάταξη του κάθε ομίλου θα συμμετέχουν στις τελικές διοργανώσεις των
πρωταθλημάτων Αττικής.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες των Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνάσιων και
Λυκείων του Δήμου Κορυδαλλού, Δημόσιων και Ιδιωτικών. Επίσης στους αγώνες μπορούν να συμμετέχουν και
παιδιά που φοιτούν σε σχολεία εκτός Κορυδαλλού με την προϋπόθεση ότι είναι εγγεγραμμένα μέλη με αγωνιστική
δραστηριότητα στα τοπικά σκακιστικά σωματεία. Τα παιδιά της παραπάνω κατηγορίας δεν θα έχουν δικαίωμα
πρόκρισης στα αντίστοιχα πρωταθλήματα Αττικής.

ΑΠΟΝΟΜΕΣ - ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ – ΕΠΑΘΛΑ
Η τελετή λήξης και απονομή των επάθλων θα γίνει την ίδια ημέρα στις 14.30, αμέσως μετά το τέλος των
αγώνων στον ίδιο χώρο των αγώνων. Θα βραβευθούν με ΜΕΤΑΛΛΙΑ (χρυσά, αργυρά, χάλκινα) οι 3 πρώτοι και οι
3 πρώτες κάθε ομίλου, ενώ θα υπάρχει και ομαδική βαθμολογία σχολείων, όπου θα βραβευθούν με ΚΥΠΕΛΛΑ τα 3

πρώτα Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια , καθώς επίσης και τα σχολεία (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο) με τη
μεγαλύτερη συμμετοχή παιδιών. Για την ομαδική βαθμολογία των Σχολείων θα μετρήσουν οι βαθμοί των τεσσάρων
αγωνιζόμενων από κάθε Σχολείο που συγκέντρωσαν τους περισσότερους βαθμούς.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΡΣΗΣ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
Σε περίπτωση ισοβαθμίας τα κριτήρια για την άρση της θα είναι κατά σειρά :
(1). Το μεταξύ τους αποτέλεσμα (τουρνουά των ισοβάθμων)
(2). Οι βαθμοί Buchholz cut 1 (το σύνολο πόντων των αντιπάλων εάν αφαιρέσουμε τον αντίπαλο με τους
λιγότερους πόντους)
(3). Οι βαθμοί Buchholz cut 2 (το σύνολο πόντων των αντιπάλων εάν αφαιρέσουμε τους δύο αντιπάλους με τους
λιγότερους πόντους)
Για την Ομαδική Βαθμολογία κριτήριο θα είναι οι καλύτερες θέσεις των μαθητών του κάθε Σχολείου.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές καθημερινά στα γραφεία του Οργανισμού Άθλησης και Πολιτισμού του
Δήμου Κορυδαλλού, καθώς και την ημέρα των αγώνων από 8.30 μέχρι και 9.30 π.μ. στην γραμματεία των αγώνων
εντός του σχολείου. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 210 4944364-5 (εσωτερικό 1)
Επίσης και στα γραφεία του Εκπολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Κορυδαλλού, οδός Δημ. Μαλαγαρδή 9 και
στο τηλέφωνο : 210 4966121, απογευματινές ώρες.
Σε κάθε περίπτωση υπερισχύει η Γενική Προκήρυξη Ατομικού Πρωταθλήματος Μαθητών Μαθητριών 2017 της
ΕΣΣΝΑ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ :
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017
1ος γύρος : 10.00-10.30
2ος γύρος : 10.45-11.15
3ος γύρος : 11.30-12.00
4ος γύρος : 12.15-12.45
5ος γύρος : 13.00-13.30
6ος γύρος : 13.45-14.15
7ος γύρος : 14.30-15.00
Τελετή Λήξης –Απονομές Επάθλων : 15.30

