
 

 

ΟΜΑΓΙΚΟ ΥΟΛΙΚΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΤΣΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΑΘΗΝΩΝ 

 
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ  
 

Η Πλεπκαηηθή ηέγε Πεξηζηεξίνπ, ν Γήκνο Πεξηζηεξίνπ θαη ηα Δθπαηδεπηήξηα . Απγνπιέα – Ληλαξδάηνπ 
δηνξγαλώλνπλ ην Οκαδηθό ρνιηθό Πξσηάζιεκα ζθάθη ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθνύ ηνκέα Αζελώλ. 
Σπκκεηέρνπλ ζρνιεία από ηνπο Γήκνπο Αγίαο Βαξβάξαο, Αγίσλ Αλαξγύξσλ-Κακαηεξνύ, Αηγάιεσ, Ιιίνπ, Πεξηζηεξίνπ, 
Πεηξνππόιεσο, Χατδαξίνπ. 
 
Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή: 
Σζηώηα Μαίξε Αληηδήκαξρνο Πνιηηηζκνύ Γήκνπ Πεξηζηεξίνπ 
Γεώξγηνο Ληλαξδάηνο Γεληθόο Γηεπζπληήο Δθπαηδεπηεξίσλ Σ. Απγνπιέα – Ληλαξδάηνπ 
Γηώξγνο Μηραειίδεο Τακίαο Διιεληθήο Σθαθηζηηθήο Οκνζπνλδίαο 
Μπέιινο Αληώλεο Πξόεδξνο Πλεπκαηηθήο Σηέγεο Πεξηζηεξίνπ 
Δπαγγειίνπ Μαξία Γαζθάια Δηδηθήο Αγσγήο, Κνηλνηηθόο Σύκβνπινο Πεξηζηεξίνπ & κέινο ΓΣ Πλεπκαηηθήο Σηέγεο 
ηξαηάθνπ Μαξία Γηεπζύληξηα Αζιεηηθνύ – Πνιηηηζηηθνύ Κέληξνπ Δθπαηδεπηεξίσλ Σ. Απγνπιέα – Ληλαξδάηνπ 
 
Γηεύζπλζε Αγώλσλ: Γηεπζπληήο Αγώλσλ νξίδεηαη ν θ. Βαξηαδάθεο Γηώξγνο δάζθαινο θαη κέινο ΓΣ Πλεπκαηηθήο 
Σηέγεο Πεξηζηεξίνπ 
 
Δπηθεθαιήο Γηαηηεηήο: Δπηθεθαιήο Γηαηηεηήο νξίδεηαη ε Γηεζλήο Γηαηηεηήο θα Έθε αιηακάξα 
 
Υώξνο θαη Ηκεξνκελίεο Αγώλσλ: Οη αγώλεο ζα δηεμαρζνύλ ηελ Κπξηαθή 10 Μαξηίνπ 2013. Οη ρώξνη δηεμαγσγήο 
ησλ αγώλσλ ζα είλαη ηα Δθπαηδεπηήξηα . Απγνπιέα–Ληλαξδάηνπ Δι. Βεληδέινπ 112-114, Πεξηζηέξη. 
 
Γηθαίσκα πκκεηνρήο: 
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ όια ηα Γεκνηηθά Σρνιεία, Γεκόζηα θαη Ιδησηηθά ησλ Γήκσλ Αγίαο Βαξβάξαο, Αγίσλ 
Αλαξγύξσλ-Κακαηεξνύ, Αηγάιεσ, Ίιηνλ, Πεξηζηεξίνπ, Πεηξνππόιεσο, Χατδαξίνπ κε κία ή δύν νκάδεο 
            
πλζέζεηο ησλ νκάδσλ: 
Οη ζπλζέζεηο ησλ νκάδσλ ζα είλαη ηεηξακειείο αλεμαξηήησο ηάμεο. 
Σηηο ηξεηο (3) πξώηεο ζθαθηέξεο κπνξνύλ λα αγσλίδνληαη αγόξηα ή θνξίηζηα, ζηελ ηέηαξηε (4ε) ζθαθηέξα πξέπεη λα 
αγσλίδεηαη ππνρξεσηηθά θνξίηζη.  
Κάζε ζρνιηθή νκάδα ππνρξενύηαη λα πξνζθνκίζεη πξηλ ηελ έλαξμε ησλ αγώλσλ ζηνλ επηθεθαιήο δηαηηεηή 
βεβαίσζε όηη όια ηα κέιε ηεο είλαη καζεηέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρνιείνπ. 
 

Ώξα πξνζέιεπζεο:  
Η ώξα πξνζέιεπζεο θαη επηβεβαίσζεο ζπκκεηνρήο 16.00΄κέρξη 17.00΄ πκ. 
Με ηελ επηβεβαίσζε ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη λα θαηαηίζεηαη θαη βεβαίσζε ηνπ ζρνιείνπ όηη όινη νη δεισζέληεο είλαη 
καζεηέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρνιείνπ 
Όζνη πξνζέιζνπλ κεηά ηηο 17.00΄ ζα αγσληζηνύλ από ην 2ν γύξν. Ώξα Έλαξμεο: 17:30 πκ  απζηεξά 
 
Καλνληζκνί ησλ αγώλσλ: 
Οη νκάδεο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ αγώλσλ ζα δειώζνπλ ζηνλ δηαηηεηή ηε βαζηθή ζύλζεζή ηνπο απνηεινύκελε από 4 
κέιε θαη 2 αλαπιεξσκαηηθά. Η ζεηξά ησλ ζθαθηέξσλ ζηε βαζηθή ζύλζεζε δελ αιιάδεη θαη ηζρύεη γηα όινπο ηνπο 
γύξνπο.  
Σηε αξρηθή θαηάηαμε νη νκάδεο θαηαηάζζνληαη κε αιθαβεηηθή ζεηξά ηνπ νλόκαηνο ησλ ζρνιείσλ. 
Θα ηζρύζνπλ νη Καλνληζµνί ηεο Δ.Σ.Ο. θαη ηεο FIDE. Δπηζεκαίλεηαη όηη γηα θάζε θελή ζθαθηέξα αθαηξείηαη κηζόο (0,5) 
βαζκόο.  
 
 
 
 
 



Πξνθξίζεηο γηα ηε Σειηθή θάζε Αηηηθήο: 
Πξνθξίλεηαη ζηε Σειηθή Φάζε ηεο ΔΣΣΝΑ ην 30% ησλ νκάδσλ πνπ ζα αγσληζηνύλ (ελάχιζηος αριθμός 
προκρινόμενων ομάδων 3 μέγιστος αριθμός 15) 
 
ύζηεκα Αγώλσλ: 
Οη αγώλεο ζα γίλνπλ κε Διβεηηθό ύζηεκα πέληε (5) γύξσλ. Σε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο 5 ή 6 νκάδσλ ζα αγσληζηνύλ 
κε απιό ζύζηεκα πνπι. 
 
Υξόλνο θέςεο: 
Ο ρξόλνο ζθέςεο νξίδεηαη ζε 15' γηα θάζε παίθηε γηα νιόθιεξε ηελ παξηίδα. Θα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζθαθηζηηθά 
ρξνλόκεηξα. 
 
Κξηηήξηα Άξζεο Ιζνβαζκίαο: 
Θα ηζρύζνπλ ηα εμήο θξηηήξηα άξζεο ηζνβαζκίαο θαηά ζεηξά: 
Γηα ειβεηηθό ζύζηεκα. 
(α). Απνηέιεζκα ηνπ ηνπξλνπά ησλ ηζνβάζκσλ (βαζκνί, πόληνη, εάλ έρνπλ παίμεη όινη κεηαμύ ηνπο). 
(β). Τν ζύλνιν ησλ πόλησλ ζε όινπο ηνπο αγώλεο. 
(γ). Τν ζύλνιν ησλ πόλησλ θαηά ζεηξά ζηε 1ε ζθαθηέξα, ζηε 2ε, θ.ν.θ 
Γηα θπθιηθό ζύζηεκα (round robin) 
(α). Απνηέιεζκα ηνπ ηνπξλνπά ησλ ηζνβάζκσλ (βαζκνί, πόληνη,). 
(β). Τν ζύλνιν ησλ πόλησλ ζε όινπο ηνπο αγώλεο. 
(γ). Τν ζύλνιν ησλ πόλησλ θαηά ζεηξά ζηε 1ε ζθαθηέξα, ζηε 2ε, θ.ν.θ 
 
Γηαηηεζία – Δλζηάζεηο: 
Ο  δηαηηεηέο ηεο δηνξγάλσζεο ζα νξηζηνύλ από ηελ Τνπηθή Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο ηεο ΔΣΣΝΑ.  
Οη ελζηάζεηο εθδηθάδνληαη από ηξηκειή επηηξνπή πνπ ζα νξίζεη ε Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή.  
Γηα λα εθδηθαζζεί θάπνηα έλζηαζε θαηαβάιιεηαη ζην Γηεπζπληή Αγώλσλ παξάβνιν 50 € (ην νπνίν ζα επηζηξέθεηαη, 
εάλ δηθαησζεί ε έλζηαζε έζησ θαη κεξηθώο αιιηώο εθπίπηεη ππέξ Δ.Σ.Σ.Ν.Α.). 
 
Απνλνκέο - Βξαβεύζεηο  
Οη ηξεηο (3) πξώηεο νκάδεο ζα βξαβεπηνύλ κε Κύπειια.  
Οη παίθηεο ησλ ηξηώλ (3) πξώησλ νκάδσλ ζα βξαβεπηνύλ κε κεηάιιηα (κέρξη έμη (6) καζεηέο). 
 
Γηάθνξα:  
Δπηζεκαίλνληαη ηα εμήο: 
Με ηελ άθημε ησλ καζεηώλ θαη ζπλνδώλ ζην ρώξν ησλ αγώλσλ ζα πξέπεη λα επηβεβαηώζνπλ ηελ ζπκκεηνρή ησλ θαη λα 
θαηαζέζνπλ ζηελ γξακκαηεία ην ζρεηηθό έγγξαθν ηνπ ζρνιείνπ..  
Γηα θάζε δήηεκα πνπ δελ πξνβιέπεηαη από απηή ηελ πξνθήξπμε ή από ηνπο θαλνληζκνύο ηεο Δ.Σ.Ο. θαη ηεο FIDE, 
θαζώο θαη γηα θάζε έθηαθην πεξηζηαηηθό, αξκόδηνη λα απνθαζίζνπλ είλαη ν Γηεπζπληήο ησλ Αγώλσλ γηα νξγαλσηηθά 
ζέκαηα θαη ν Δπηθεθαιήο Γηαηηεηήο γηα ηερληθά ζέκαηα. 
Δπηζεκαίλεηαη όηη νη καζεηέο ζα αγσληζηνύλ απνκνλσκέλνη από ηνπο ζπλνδνύο ηνπο ζε ηδηαίηεξν ρώξν ζηνλ νπνίν ζα 
απαγνξεύεηαη ε είζνδνο θάζε αλαξκνδίνπ 
 

Πιεξνθνξίεο: www.avgouleaschool.gr 

 
Γειώζεηο ζπκκεηνρήο:  
Οη δειώζεηο ζπκκεηνρήο ησλ νκάδσλ γίλνληαη δεθηέο έσο θαη ηελ Παξαζθεπή 8 Μαξηίνπ 2013 ζηνπο 
Μαξία Σηξαηάθνπ ηει. 2115002300 εζση. 4 email: mstratakou@avgouleaschool.gr 
Έθε Σαιηακάξα ηει. 2105764418 email: efisalta@yahoo.gr 
  

Γηα θάζε δήηεκα πνπ δελ πξνβιέπεηαη από ηελ πξνθήξπμε ή από ηνπο Καλνληζκνύο ηεο Δ.Σ.Ο. θαη ηεο FIDE, θαζώο θαη 
γηα θάζε έθηαθην πεξηζηαηηθό, αξκόδηνη λα απνθαζίζνπλ είλαη ν Γηεπζπληήο Αγώλσλ γηα νξγαλσηηθά ζέκαηα θαη ν 
Δπηθεθαιήο Γηαηηεηήο γηα ηερληθά ζέκαηα 
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