
                                                                         

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΧΝΧΝ -  ΓΙΟΡΓΑΝΧΣΔ 

Ο Οξγαληζκόο Άζιεζεο & Πνιηηηζκνύ Γήκνπ Κνξπδαιινύ πξνθεξύζζεη ην 26ν Σρνιηθό Σθαθηζηηθό Πξσηάζιεκα ηνπ 

Γήκνπ Κνξπδαιινύ 2018. Γηνξγαλσηέο είλαη ν Οξγαληζκόο Άζιεζεο & Πνιηηηζκνύ Γήκνπ Κνξπδαιινύ θαη ν 

Σθαθηζηηθόο Όκηινο Κνξπδαιινύ.  

ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΑΓΧΝΧΝ   

Γηεπζπληήο Αγώλσλ: θ. Μηράιεο Λώλαο, Πξόεδξνο  Ο. Α Π.  

ΔΠΙΚΔΦΑΛΗ ΓΙΑΙΣΗΣΗ 

Δπηθεθαιήο Γηαηηεηήο: θ. Γεκήηξεο Κεθάιαο, Οκνζπνλδηαθόο Γηαηηεηήο. 

ΥΧΡΟ ΑΓΧΝΧΝ 

Οη αγώλεο ζα δηεμαρζνύλ ζην 5ν Γεληθό Λύθεην Κνξπδαιινύ, (Σνισκνύ 2 – 4). 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΝΧΝ 

Τν πξσηάζιεκα ζα δηεμαρζεί ην άββαην 24 Φεβξνπαξίνπ 2018, ώξα έλαξμεο αγώλωλ 10.00 π.κ. 

Οη αγσληδόκελνη ζα πξέπεη λα έρνπλ πξνζέιζεη ζην ρώξν αγώλσλ θαη λα έρνπλ επηβεβαηώζεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ην 

αξγόηεξν κέρξη ηηο 09.30. Οη καζεηέο πνπ ζα δειώζνπλ ζπκκεηνρή κεηά ηηο 9.30 ζα αγσληζηνύλ ζηνλ  2ν γύξν.  

ΤΣΗΜΑ ΑΓΧΝΧΝ – ΑΡΥΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΞΗ - ΥΡΟΝΟ ΚΔΦΗ 
Οη ζπκκεηέρνληεο θαη νη ζπκκεηέρνπζεο αγσλίδνληαη αλά ηάμε (Νεπηαγσγείν, Α΄, Β΄, Γ΄, Γ΄, Δ΄ θαη Ση΄ Τάμεηο ηνπ 
Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ, Α΄, Β΄ θαη Γ΄ Τάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ θαη εληαίνο όκηινο Λπθείσλ), ζε έληεθα (11) νκίινπο 
ζπλνιηθά, κε ειβεηηθό ζύζηεκα επηά (7) γύξσλ.  

Σε πεξίπησζε ππάξμεσο: 
α) Μίαο (1) ζπκκεηνρήο ν καζεηήο/ καζήηξηα παξαπέκπεηαη ζην αληίζηνηρν πεξηθεξεηαθό πξσηάζιεκα. 
β) Γύν (2) ζπκκεηνρέο, πνπι ηεζζάξσλ γύξσλ. 
γ) Τξεηο (3) ή Τέζζεξεηο (4) ζπκκεηνρέο, πνπι δηπιώλ ζπλαληήζεσλ. 
δ) από πέληε (5) έσο επηά (7) ζπκκεηνρώλ ζε έλαλ όκηιν, νη ζπκκεηέρνληεο θαη νη ζπκκεηέρνπζεο αγσλίδνληαη κε 
απιό ζύζηεκα πνπι.  
Η αξρηθή θαηάηαμε γίλεηαη α) ζηνπο νκίινπο ηνπ Νεπηαγσγείνπ θαη ηνπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ θαηά αιθαβεηηθή 
ζεηξά θαη β) ζηνπο νκίινπο ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ηνπ Λπθείνπ βα) βάζεη ηνπ ηξέρνληνο εζληθνύ βαζκνύ αμηνινγήζεσο 
(ΔΛΟ) θαη ββ) γηα ηνπο ζηεξνύκελνπο θαη ηηο ζηεξνύκελεο εζληθνύ βαζκνύ αμηνινγήζεσο (ΔΛΟ) θαηά αιθαβεηηθή 
ζεηξά. 
Παίθηεο/ παίθηξηα πνπ δελ έρεη πξνζέιζεη ζηε ζθαθηέξα ηνπ δεθαπέληε (15) ιεπηά ηεο ώξαο κεηά από ηελ έλαξμε 
ηνπ ηξέρνληνο γύξνπ ράλεη ηελ παξηίδα απηνύ ηνπ γύξνπ άλεπ αγώλνο θαη απνβάιιεηαη από ην Πξνθξηκαηηθό 
Αηνκηθό Πξσηάζιεκα. 
Ο ρξόλνο ζθέςεσο νξίδεηαη ζε δεθαπέληε (15) ιεπηά ηεο ώξαο γηα νιόθιεξε ηελ παξηίδα γηα θάζε παίθηε/ παίθηξηα. 
Σε πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία δελ επαξθνύλ ηα δηαζέζηκα ρξνλόκεηξα γηα όινπο ηνπο νκίινπο θαη όιεο ηηο παξηίδεο, 
ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο παξηίδεο, νη νπνίεο δελ έρνπλ ηειεηώζεη κεηά από είθνζη (20) ιεπηά ηεο ώξαο κεηά από ηελ 
έλαξμε ηνπ ηξέρνληνο γύξνπ. Σε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ν ρξόλνο ζθέςεσο είλαη πέληε (5) ιεπηά ηεο ώξαο γηα ηελ 
νινθιήξσζε ηεο παξηίδαο γηα θάζε παίθηε/ παίθηξηα. 
 
ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ – ΓΗΛΧΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ                                                                                   

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ όινη νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ησλ Νεπηαγσγείσλ, Γεκνηηθώλ, Γπκλάζησλ θαη 

Λπθείσλ ηνπ  Γήκνπ Κνξπδαιινύ, Γεκόζησλ θαη Ιδησηηθώλ. Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο πξέπεη λα δειώζνπλ ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο, ζπκπιεξώλνληαο ππνρξεσηηθώο όια αλεμαηξέησο ηα πεδία ηεο θόξκαο δειώζεσο 

ζπκκεηνρήο, κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο ηεο Δ.Σ.Σ.Ν.Α. (http://essnachess.gr/dilwseis-symmetoxis) ην 

βξαδύηεξν ηξεηο (3) νιόθιεξεο εκέξεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία ηεο δηεμαγσγήο, επί πνηλή απαξαδέθηνπ ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπο ζε απηό ην Πξνθξηκαηηθό Αηνκηθό Πξσηάζιεκα. Καηόπηλ ηνύηνπ, ε Δ.Σ.Σ.Ν.Α. γλσζηνπνηεί ζην 

ζπλδηνξγαλσηή απηνύ ηνπ Πξνθξηκαηηθνύ Αηνκηθνύ Πξσηαζιήκαηνο ηνλ ηειηθό θαηάινγν ησλ ζπκκεηνρώλ, ζηνλ 

νπνίν θάζε πξνζζήθε είλαη απαξάδεθηε.  

 
 
 

26ν ΥΟΛΙΚΟ ΚΑΚΙΣΙΚΟ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑ ΓΗΜΟΤ ΚΟΡΤΓΑΛΛΟΤ 2018 



ΠΡΟΚΡΙΔΙ  

Από Γεκνηηθά Αηνκηθά Πξσηαζιήκαηα ζηα Τειηθά Αηνκηθά Πξσηαζιήκαηα: 
Πξνθξίλεηαη πνζνζηό είθνζη ηνηο εθαηό (20%) αλά ηάμε ησλ ζπκκεηνρώλ θάζε Γεκνηηθνύ Αηνκηθνύ 

Πξσηαζιήκαηνο. Σε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ζε όκηιν κέρξη δεθαπέληε (15) καζεηώλ/ καζεηξηώλ, νη 
γύξνη κπνξνύλ λα είλαη πέληε (5) κε πνζνζηό πξνθξίζεσλ δώδεθα ηνηο εθαηό (12%). Σε πεξίπησζε 
ζπκκεηνρήο ζε όκηιν κέρξη είθνζη πέληε (25) καζεηώλ/ καζεηξηώλ, νη γύξνη κπνξνύλ λα είλαη έμη (6) κε πνζνζηό 
πξνθξίζεσλ δεθαέμη ηνηο εθαηό (16%). Οη δηαζέζηκεο πξνθξίζεηο θαηαλέκνληαη αλά ηάμε ηνπ ελ ιόγσ Γεκνηηθνύ 
Αηνκηθνύ Πξσηαζιήκαηνο, θαη’ αθέξαην κέξνο. Τπρόλ ππόινηπα θαηαλέκνληαη κε ζηξνγγπινπνίεζε πξνο ηα πάλσ 
γηα πνζνζηό ίζν ή κεγαιύηεξν από 0,5 θαη κε ζηξνγγπινπνίεζε πξνο ηα θάησ πνζνζηό κηθξόηεξν από 0,5. Σε 

πεξίπησζε πνπι πξσηαζιήκαηνο, ππάξρεη 1 πξόθξηζε. Σε νκίινπο κε ηπρόλ ηέζζεξηο (4) θαη πιένλ 
πξνθξηλόκελνπο/πξνθξηλόκελεο, πξνθξίλνληαη ππνρξεσηηθώο παίθηξηεο ζε πνζνζηό ηξηάληα ηξία ηνηο εθαηό (33%), 
θαη’ αθέξαην κέξνο απαιεηθνκέλσλ ησλ δεθαδηθώλ ςεθίσλ, εθόζνλ ε επηιέμηκε σο πξνθξηλόκελε παίθηξηα έρεη 
ζπγθεληξώζεη, ηνπιάρηζηνλ, ην πελήληα ηνηο εθαηό (50%) ηεο κέγηζηεο βαζκνινγίαο.  
Γηεπθξηλίδεηαη ξεηά όηη ην ζπλνιηθό πιήζνο ηωλ ζπκκεηνρώλ θάζε Γεκνηηθνύ Αηνκηθνύ 
Πξωηαζιήκαηνο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνπο καζεηέο ηηο καζήηξηεο πνπ έρνπλ αγωληζζεί ηνπιάρηζηνλ 
ζηνπο κηζνύο, άιιωο ηνπιάρηζηνλ ζε πνζνζηό πελήληα ηνηο εθαηό (50%) ηωλ δηεμαρζέληωλ γύξωλ. 

Γελ γίλνληαη ζπλελώζεηο ηάμεσλ, κε αθύξσζε ηεο ηάμεο (νκίινπ) από ην πξσηάζιεκα, αλ γίλεη. 
 
ΚΑΝΟΝΔ 
Δθαξκόδνληαη νη θαλόλεο ηνπ Γξήγνξνπ Σθαθηνύ (Rapid) ηεο Γηεζλνύο Οκνζπνλδίαο Σθαθηνύ (FIDE), όπσο ηζρύνπλ. 
Σύκθσλα κε ηελ από 21.12.2014 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ (ΓΣ) ηεο ΔΣΟ, εηδηθώο γηα ηελ αληηθαλνληθή 
θίλεζε, όκσο ν κεδεληζκόο ηνπ παίθηε/ ηεο παίθηξηαο ιακβάλεη ρώξα, αθνύ έρεη νινθιεξώζεη θαη δεύηεξε (2ε) 
αληηθαλνληθή θίλεζε. 
 
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΡΔΧ ΣΤΥΟΝ ΙΟΒΑΘΜΙΧΝ 
Γηα ην ειβεηηθό ζύζηεκα ηζρύνπλ θαηά ζεηξά ηα πην θάησ θξηηήξηα: α) Τν απνηέιεζκα ηνπ ηνπξλνπά ησλ 
ηζόβαζκσλ, αλ έρνπλ παίμεη όινη κεηαμύ ηνπο, β) ην θξηηήξην Μπνύρνιηο cut 1 γ) ην θξηηήξην Μπνύρνιηο cut 2, δ) 
Σόλλεκπνξλ – Μπέξγθεξ, ε) Αλ ππάξρεη απόιπηε ηζνβαζκία, πξνθξίλνληαη όινη. 
Γηα ην απιό ζύζηεκα πνπι ηζρύνπλ θαηά ζεηξά ηα πην θάησ θξηηήξηα: α) Τν ζύζηεκα Σόλλεκπνξλ – Μπέξγθεξ 
(βαζκνί αληηπάισλ αλαιόγσο ηνπ απνηειέζκαηνο), β) ν αξηζκόο ληθώλ (πξνεγείηαη ν παίθηεο/ ε παίθηξηα κε ηηο 
πεξηζζόηεξεο λίθεο), γ) ην απνηέιεζκα ηνπ ηνπξλνπά ησλ ηζόβαζκσλ, δ) Αλ ππάξρεη απόιπηε ηζνβαζκία, 
πξνθξίλνληαη όινη. Γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ θξηηεξίσλ Μπνύρνιηο θαη Μπέξγθεξ εθαξκόδεηαη ν “virtual opponent”. 
 

ΑΠΟΝΟΜΔ - ΒΡΑΒΔΤΔΙ – ΔΠΑΘΛΑ  

Η ηειεηή ιήμεο θαη απνλνκή ησλ επάζισλ ζα γίλεη ηελ ίδηα εκέξα ζηηο 15.00, ακέζωο κεηά ην ηέινο ηωλ 

αγώλωλ  ζηνλ ίδην ρώξν ησλ αγώλσλ. Θα βξαβεπζνύλ κε ΜΔΣΑΛΛΙΑ (ρξπζά, αξγπξά, ράιθηλα) νη 3 πξώηνη θαη νη 

3 πξώηεο θάζε νκίινπ,  ελώ ζα ππάξρεη θαη νκαδηθή βαζκνινγία ζρνιείσλ, όπνπ ζα βξαβεπζνύλ κε ΚΤΠΔΛΛΑ ηα 3 

πξώηα Γεκνηηθά, Γπκλάζηα θαη Λύθεηα , θαζώο επίζεο θαη ηo ζρνιείνo (Γεκνηηθό, Γπκλάζην ή Λύθεην)  κε ηε 

κεγαιύηεξε ζπκκεηνρή παηδηώλ. Γηα ηελ νκαδηθή βαζκνινγία ησλ Σρνιείσλ ζα κεηξήζνπλ νη βαζκνί ησλ πέληε 

αγσληδόκελσλ από θάζε Σρνιείν πνπ ζπγθέληξσζαλ ηνπο πεξηζζόηεξνπο βαζκνύο. 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 
 
 Οξγαληζκόο Άζιεζεο Πνιηηηζκνύ Γήκνπ Κνξπδαιινύ: 2104944364 – 365 (εζσηεξηθό 1),  

θαθηζηηθόο Όκηινο Κνξπδαιινύ: 2104954411,  
Γαιάηεηα Παπακηραήι: 6988603926, Αξγύξεο Παπαγεσξγίνπ: 6988703573,  


