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 ΥΟΛΙΚΟ ΑΣΟΜΙΚΟ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2013 

ΑΒΒΑΣΟ 9 ΜΑΡΣΙΟΤ 2013 – ΧΡΑ ΠΡΟΔΛΔΤΗ 8:30 π. κ. 
Δθπαηδεπηήξηα . Απγνπιέα – Ληλαξδάηνπ, Δι.Βεληδέινπ 112-114, Πεξηζηέξη 

 

1. ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΧΝΧΝ - ΓΙΟΡΓΑΝΧΣΔ: Ο Γήκνο Πεξηζηεξίνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Πλεπκαηηθή ηέγε 
Πεξηζηεξίνπ θαη ηα Δθπαηδεπηήξηα . Απγνπιέα – Ληλαξδάηνπ πξνθεξύζζνπλ ην 8

ν
 ρνιηθό Αηνκηθό 

Πξωηάζιεκα Πεξηζηεξίνπ 2013 ην νπνίν ζα ελζσκαησζεί ζηνλ πξνθξηκαηηθό όκηιν ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Γπηηθνύ 
ηνκέα Αζελώλ. 

2. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΓΧΝΧΝ: Γηεπζπληήο Αγώλσλ νξίδεηαη ν θνο Βαξηαδάθεο Γηώξγνο. 

3. ΗΜΔΡΔ & ΧΡΔ ΑΓΧΝΧΝ: Tν Σάββαην 9 Μαξηίνπ 2013 θαη από 10.00 έσο 15.30, πεξίπνπ. Ο πξώηνο γύξνο ζα 
αξρίδεη ζηηο 10.00 θαη γηα ην ιόγν απηό νη αγωληδόκελνη ζα πξέπεη λα έρνπλ πξνζέιζεη ζην ρώξν αγώλωλ θαη λα 
έρνπλ δειώζεη ζπκκεηνρή ην αξγόηεξν κέρξη ηηο 09.30. 

4. ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ: Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ όινη νη καζεηέο θαη καζήηξηεο ησλ Νεπηαγσγείσλ, 
Γεκνηηθώλ Σρνιείσλ Γεκνζίσλ θαη Ιδησηηθώλ ηνπ Γήκνπ Πεξηζηεξίνπ. 

5. ΥΧΡΟ ΑΓΧΝΧΝ: Δθπαηδεπηήξηα . Απγνπιέα – Ληλαξδάηνπ Δι. Βεληδέινπ 112-114, Πεξηζηέξη. 

6. ΤΣΗΜΑ ΑΓΧΝΧΝ: Οη καζεηέο ζα ρσξηζηνύλ ζε νκίινπο αλά ηάμε θαη ζα αγσληζηνύλ κε Διβεηηθό ύζηεκα έμη 
(6) γύξωλ. Δηδηθά γηα ηελ θαηεγνξία ησλ Νεπίσλ, ην πξσηάζιεκα ζα δηεμαρζεί κε Διβεηηθό ζύζηεκα πέληε (5) 
γύξωλ.  Όκηινο ζα ζρεκαηίδεηαη από 6 καζεηέο θαη άλσ, ζηνπο έμε καζεηέο ζα γίλεηαη πνύι 5 γύξσλ. 
Οη αγώλεο ζα γίλνπλ ζηηο εμήο 7 θαηεγνξίεο: 

 Μαζεηέο - Μαζήηξηεο Α' Τάμεο Γεκνηηθνύ. 

 Μαζεηέο - Μαζήηξηεο Β' Τάμεο Γεκνηηθνύ. 

 Μαζεηέο - Μαζήηξηεο Γ' Τάμεο Γεκνηηθνύ. 

 Μαζεηέο - Μαζήηξηεο Γ' Τάμεο Γεκνηηθνύ. 

 Μαζεηέο - Μαζήηξηεο Δ' Τάμεο Γεκνηηθνύ. 

 Μαζεηέο - Μαζήηξηεο ΣΤ' Τάμεο Γεκνηηθνύ. 

 Μαζεηέο - Μαζήηξηεο Νεπηαγσγείσλ 

7. ΠΡΟΚΡΙΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΔΛΙΚΗ ΦΑΗ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ: Πξνθξίλνληαη ζηνπο ηειηθνύο ηνπ Πξσηαζιήκαηνο Αηηηθήο 
ην 10% ησλ ζπκκεηερόλησλ. Καηαλέκνληαη αλαινγηθά ζύκθσλα κε ηνλ αξηζκό ησλ ζπκκεηερόλησλ ζε θάζε 
θαηεγνξία. 

8. ΥΡΟΝΟ ΚΔΦΗ: Ο ρξόλνο ζθέςεο νξίδεηαη ζε 15' γηα θάζε παίθηε γηα νιόθιεξε ηελ παξηίδα. Σε πεξίπησζε 
πνπ δελ επαξθνύλ ηα δηαζέζηκα ρξνλόκεηξα γηα όινπο ηνπο νκίινπο, ζα θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα λα 
ρξεζηκνπνηεζνύλ ηνπιάρηζηνλ γηα ηνπο νκίινπο ησλ κεγαιπηέξσλ ηάμεσλ. Σηνπο ινηπνύο νκίινπο, γηα ηνπο 
νπνίνπο δε ζα επαξθνύλ ηα δηαζέζηκα ρξνλόκεηξα, ζα ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν ζε πεξηπηώζεηο πνπ θάπνηεο 
παξηίδεο δε ζα έρνπλ ηειεηώζεη κεηά από 20' από ηελ έλαξμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ γύξνπ. Σηηο πεξηπηώζεηο απηέο ζα 
ρξεζηκνπνηείηαη ρξνλόκεηξν κε ρξόλν ζθέςεο 5' γηα θάζε παίθηε. 

9. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΡΗ ΙΟΒΑΘΜΙΑ: Θα ηζρύζνπλ ηα εμήο θξηηήξηα θαηά ζεηξά: 

1. Απνηειέζκαηα ηνπ ηνπξλνπά ησλ ηζόβαζκσλ (εάλ έρνπλ παίμεη όινη κεηαμύ ηνπο), 2. Κξηηήξην Μπνύρνιηο (βαζκνί 
αληηπάισλ), 3. Κξηηήξην Μπνύρνιηο median, 4. Κξηηήξην Μπνύιρνηο cut2. 

10. ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΑΓΧΝΧΝ: Θα ηζρύζνπλ νη Καλνληζκνί ηεο Δ.Σ.Ο. 

11. ΓΙΑΙΣΗΙΑ - ΔΝΣΑΔΙ: Δπηθεθαιήο Γηαηηεηήο νξίδεηαη ε Γηεζλήο Γηαηηεηήο θα Σαιηακάξα Έθε. Οη ππόινηπνη 
δηαηηεηέο ζα νξηζηνύλ από ηελ ΤΔΓ. 

 Οη ελζηάζεηο εθδηθάδνληαη από ηξηκειή επηηξνπή. Γηα λα εθδηθαζζεί θάπνηα έλζηαζε θαηαβάιιεηαη ζηε Γξακκαηεία 
Παξάβνιν Δλζηάζεσο 50 € (ην νπνίν ζα επηζηξέθεηαη εάλ δηθαησζεί ε έλζηαζε έζησ θαη κεξηθώο). 

12. ΑΠΟΝΟΜΔ - ΒΡΑΒΔΤΔΙ - ΔΠΑΘΛΑ: Θα βξαβεπηνύλ κε κεηάιιηα νη ηξεηο πξώηνη ληθεηέο θαη ην πξώην θνξίηζη 
θάζε ηάμεο. Σε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο γηα ηηο ζέζεηο απηέο ζα ηζρύζνπλ ηα θξηηήξηα άξζεο ηεο ηζνβαζκίαο, ώζηε λα 
αλαθεξπρζνύλ κνλαδηθνί ληθεηέο. Η ηειεηή απνλνκώλ ζα γίλεη κεηά ην ηέινο ησλ αγώλσλ. 

 Παξαηήξεζε: Δάλ ζηνπο ηξεηο πξώηνπο ληθεηέο αλά ηάμε, ππάξρεη έλα ή πεξηζζόηεξα θνξίηζηα, ηόηε σο 1ν θνξίηζη 
ζεσξείηαη ην ίδην (πνπ εγείηαη ζηε βαζκνινγία) θαη ιακβάλεη θαη ην βξαβείν ηνπ 1νπ θνξηηζηνύ. Γειαδή κπνξεί έλα 
θνξίηζη λα πάξεη δύν θύπειια (απηό ηνπ 2νπ πρ ληθεηή θαη ηνπ 1νπ θνξηηζηνύ). 

13. ΓΗΛΧΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ: Γειώζεηο ζπκκεηνρήο ην Σάββαην 9 Μαξηίνπ 2013 από 08.30 έσο 09.30 ζηε 
Γξακκαηεία ησλ αγώλσλ, όπνπ νη αγσληδόκελνη ή νη ζπλνδνί ηνπο ζα ζπκπιεξώλνπλ εηδηθό έληππν κε ηα ζηνηρεία 
ηνπ παίθηε. Τειέθσλα γηα πιεξνθνξίεο – δειώζεηο ζπκκεηνρώλ: 210.5764418. 

14. ΓΙΑΦΟΡΑ: Δπηζεκαίλνληαη ηα εμήο: Με ηελ άθημε ησλ καζεηώλ θαη ζπλνδώλ ζην ρώξν ησλ αγώλσλ ζα 
θαηεπζπλζνύλ ζηε Γξακκαηεία όπνπ ζα ζπκπιεξώζνπλ ηα ζηνηρεία ηνπο ζε έληππν πνπ ζα ηνπο δνζεί. Σηε 
ζπλέρεηα ζα γίλνπλ νη θιεξώζεηο θαη νη καζεηέο ζα νδεγεζνύλ ζηηο αίζνπζεο δηεμαγσγήο ησλ αγώλσλ. Γηα θάζε 
δήηεκα πνπ δελ πξνβιέπεηαη από απηή ηελ Πξνθήξπμε ή από ηνπο Καλνληζκνύο ηεο FIDE θαη ηεο Δ.Σ.Ο. θαζώο 
θαη γηα θάζε έθηαθην πεξηζηαηηθό, αξκόδηνο λα απνθαζίζεη είλαη ν Γηεπζπληήο ησλ αγώλσλ. 

15. Οη δηνξγαλσηέο έρνπλ ην δηθαίσκα κεηαβνιήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ αγώλσλ αλάινγα κε ηηο ππάξρνπζεο 
ζπλζήθεο (π.ρ. ζύκπηπμε νκίισλ – ηάμεσλ θ.ι.π.) 


