
 

 

ΑΣΟΜΙΚΑ ΥΟΛΙΚΑ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΑ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΤΣΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΑΘΗΝΩΝ 
 

Η Πνεςμαηική ηέγη Πεπιζηεπίος, ν Γήμορ Πεπιζηεπίος θαη ηα Δκπαιδεςηήπια . Αςγοςλέα – 

Λιναπδάηος δηνξγαλώλνπλ ην Αηομικό σολικό Ππυηάθλημα ζκάκι ηηρ Πεπιθέπειαρ Γςηικού ηομέα 

Αθηνών. 

πκκεηέρνπλ καζεηέο από ηνπο Γήκνπο Αγίαο Βαξβάξαο, Αγίσλ Αλαξγύξσλ-Κακαηεξνύ, Αηγάιεσ, Ιιίνπ, 

Πεξηζηεξίνπ, Πεηξνππόιεσο, Χατδαξίνπ. 

 

Οπγανυηική Δπιηποπή: 

Σζιώηα Μαίπη Αληηδήκαξρνο Πνιηηηζκνύ Γήκνπ Πεξηζηεξίνπ 

Γεώπγιορ Λιναπδάηορ Γεληθόο Γηεπζπληήο Δθπαηδεπηεξίσλ . Απγνπιέα – Ληλαξδάηνπ 

Γιώπγορ Μισαηλίδηρ Σακίαο Διιεληθήο θαθηζηηθήο Οκνζπνλδίαο 

Μπέλλορ Ανηώνηρ Πξόεδξνο Πλεπκαηηθήο ηέγεο Πεξηζηεξίνπ 

Δςαγγελίος Μαπία Γαζθάια Δηδηθήο Αγσγήο, Κνηλνηηθόο ύκβνπινο Πεξηζηεξίνπ & κέινο Γ 

Πλεπκαηηθήο  ηέγεο  

ηπαηάκος Μαπία Γηεπζύληξηα Αζιεηηθνύ – Πνιηηηζηηθνύ Κέληξνπ Δθπαηδεπηεξίσλ . Απγνπιέα – 

Ληλαξδάηνπ 

 

Γιεύθςνζη Αγώνυν: Γηεπζπληήο Αγώλσλ νξίδεηαη ν θ. Βαξηαδάθεο Γηώξγνο δάζθαινο θαη κέινο Γ 

Πλεπκαηηθήο ηέγεο Πεξηζηεξίνπ 

 

Δπικεθαλήρ Γιαιηηηήρ:  Δπηθεθαιήο Γηαηηεηήο νξίδεηαη ε Γηεζλήο Γηαηηεηήο θα Έθη αληαμάπα 

 

Υώπορ και Ημεπομηνίερ Αγώνυν: Οη αγώλεο ζα δηεμαρζνύλ ζηηο 9 Μαπηίος 2013. Οη ρώξνη δηεμαγσγήο 

ησλ αγώλσλ ζα είλαη ηα Δκπαιδεςηήπια . Αςγοςλέα – Λιναπδάηος Δι.Βεληδέινπ 112-114, 

Πεξηζηέξη. 

 

Γικαίυμα ςμμεηοσήρ έρνπλ όινη νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ησλ Νεπηαγσγείσλ, Γεκνηηθώλ, Γπκλαζίσλ 

θαη Λπθείσλ, Γεκνζίσλ θαη Ιδησηηθώλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Γπηηθνύ Σνκέα Αζελώλ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο αγσληζηεί ζε πάλσ από έλα Πεξηθεξεηαθό Πξνθξηκαηηθό ρνιηθό, ράλεη ην 

δηθαίσκα ηεο πξόθξηζεο ζηελ ΣΔΛΙΚΗ ΦΑΗ. 

 

Γηλώζειρ ζςμμεηοσήρ: Οη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα δειώζνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο έσο θαη δύν εκέξεο 

πξν ηεο εκεξνκελίαο ησλ αγώλσλ ζηελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή θάζε Πξνθξηκαηηθνύ Πξσηαζιήκαηνο. 

δειώλνληαο Ολνκαηεπώλπκν, ρνιείν, Σάμε θαη  Αξ. Γειηίνπ Δ..Ο. εθόζνλ είλαη εγγεγξακκέλνο/ε ζε 

ζύιινγν κέρξη ηηο 31/12/2013. 

Ώξα πξνζέιεπζεο θαη επηβεβαίσζε ζπκκεηνρήο 08.30΄κέρξη 09.30΄ πκ. 

Όζνη πξνζέιζνπλ κεηά ηηο 09.30΄ ζα αγσληζηνύλ από ην 2ν γύξν. Ώξα Έλαξμεο: 10:00 

 

Πποκπίνονηαι για ηην Σελική Φάζη νη ηξεηο (3) πξώηνη θαη ελ ζπλερεία ην πξώην θνξίηζη εθηόο απηώλ 

θάζε ηάμεο, κεηά ηελ άξζε ησλ ηζνβαζκηώλ (βι. ζην ηέινο ηεο παξνύζαο). ε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο 40-49 

καζεηώλ αλά ηάμε πξνθξίλνληαη νη ηέζζεξηο (4) πξώηνη θαη ην πξώην θνξίηζη, γηα ζπκκεηνρή 50-59 

καζεηώλ πξνθξίλνληαη νη πέληε πξώηνη θαη ην πξώην θνξίηζη θ.ν.θ. 

ε πεξίπησζε όπνπ έλα πξνθξηκαηηθό πξσηάζιεκα έρεη αζξνηζηηθά ιηγόηεξεο από 110 ζπκκεηνρέο ζε όιεο 

ηηο θαηεγνξίεο, ηόηε πξνθξίλνληαη από θάζε ηάμε νη δύν (2) πξώηνη θαη ην πξώην θνξίηζη εθηόο απηώλ ελώ 

ζε πεξίπησζε ιηγόηεξσλ ησλ 55 ζπκκεηνρώλ ζε όιεο ηεο θαηεγνξίεο πξνθξίλεηαη ν πξώηνο ληθεηήο θαη ην 

πξώην θνξίηζη. 

Δηδηθά γηα ηελ θαηεγνξία Νεπηαγσγείσλ, πξνθξίλνληαη όζνη ζπγθέληξσζαλ ην 50% ηεο κέγηζηεο δπλαηήο 

βαζκνινγίαο (2.5/5 βαζκνύο) 

Δηδηθά γηα ηελ θαηεγνξία Λπθείσλ, πξνθξίλνληαη όινη νη ζπκκεηέρνληεο. 

Πξνθξίλνληαη ζηνπο ηειηθνύο ηνπ Πξσηαζιήκαηνο Αηηηθήο ην 10% ησλ ζπκκεηερόλησλ καζεηώλ –ηξηώλ 

Νεπηαγσγείσλ θαη Γεκνηηθώλ ρνιείσλ Γήκνπ Πεξηζηεξίνπ. 
ΟΙ ΠΡΟΚΡΙΕΙ ΣΗΝ ΣΕΛΙΚΗ ΦΑΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΝΣΑΙ ΕΠΙΗΜΑ ΜΟΝΟ ΜΕΩ ΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ 
ΕΝΑ  www.essnachess.gr 

 

http://www.essnachess.gr/


ύζηημα Αγώνυν: 

Οη καζεηέο ηεο θάζε Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο ζα αγσληζηνύλ ζε έλα όκηιν γηα θάζε ηάμε, κε Διβεηηθό 

ύζηεκα έμη (6) γύξσλ. Δηδηθά γηα ηελ θαηεγνξία ησλ Νεπίσλ και ηηρ Α' Γημοηικού ην πξσηάζιεκα ζα 

δηεμαρζεί κε Διβεηηθό ζύζηεκα πέληε (5) γύξσλ. ε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο 5 ή 6 καζεηώλ ζε κία 

θαηεγνξία ζα αγσληζηνύλ κε απιό ζύζηεκα πνπι θαη ζε πεξίπησζε 4 καζεηώλ κε δηπιό ζύζηεκα πνπι. ε 

πεξίπησζε ηξηώλ ή ιηγόηεξσλ ζπκκεηνρώλ ε θαηεγνξία ζπλελώλεηαη κε ηελ ακέζσο επόκελε ειηθηαθά 

θαηεγνξία. Η αξρηθή θαηάηαμε ζα γίλεη 1) θαηά αιθαβεηηθή ζεηξά ζηηο θαηεγνξίεο Νεπηαγσγείσλ, 

Γεκνηηθώλ  2) Με ηα εζληθά ΔΛΟ ηεο 1.1.2012  

Οη αγώλεο ζα γίλνπλ ζηηο εμήο 11 θαηεγνξίεο:  

Μαζεηέο - Μαζήηξηεο Νεπηαγσγείσλ  

Μαζεηέο - Μαζήηξηεο Α' Σάμεο Γεκνηηθνύ  

Μαζεηέο - Μαζήηξηεο Β' Σάμεο Γεκνηηθνύ  

Μαζεηέο - Μαζήηξηεο Γ' Σάμεο Γεκνηηθνύ  

Μαζεηέο - Μαζήηξηεο Γ' Σάμεο Γεκνηηθνύ  

Μαζεηέο - Μαζήηξηεο Δ' Σάμεο Γεκνηηθνύ  

Μαζεηέο - Μαζήηξηεο Σ' Σάμεο Γεκνηηθνύ  

Μαζεηέο - Μαζήηξηεο Α' Σάμεο Γπκλαζίνπ  

Μαζεηέο - Μαζήηξηεο Β' Σάμεο Γπκλαζίνπ  

Μαζεηέο - Μαζήηξηεο Γ' Σάμεο Γπκλαζίνπ  

Μαζεηέο - Μαζήηξηεο Λπθείνπ  

 

Απσική καηάηαξη:  
Η αξρηθή θαηάηαμε ζα γίλεη  

1) ζηιρ καηηγοπίερ Νηπιαγυγείυν, Γημοηικών θαηά αλθαβηηική ζειπά 2) ζηιρ καηηγοπίερ Γςμναζίυν 

Λςκείυν: κε ηα εθνικά ΔΛΟ ηηρ 1.1.2013 θαη ελ ζπλερεία κε αλθαβηηική ζειπά γηα όζνπο θαη όζεο δελ 

έρνπλ ΔΛΟ. 

 

Κπιηήπια Άπζηρ Ιζοβαθμίαρ: 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.  

 

Υπόνορ κέτηρ: Ο ρξόλνο ζθέςεο νξίδεηαη ζε 15' γηα θάζε παίθηε γηα νιόθιεξε ηελ παξηίδα. ε 

πεξίπησζε πνπ δελ επαξθνύλ ηα δηαζέζηκα ρξνλόκεηξα γηα όινπο ηνπο νκίινπο, ζα ρξεζηκνπνηνύληαη ζε 

πεξηπηώζεηο πνπ θάπνηεο παξηίδεο δε ζα έρνπλ ηειεηώζεη κεηά από 20' από ηελ έλαξμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

γύξνπ. ηηο πεξηπηώζεηο απηέο ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζθαθηζηηθό ρξνλόκεηξν µε ρξόλν ζθέςεο 5' γηα θάζε 

παίθηε. Γηεπθξηλίδεηαη όηη ζηνπο αγώλεο ηζρύνπλ νη θαλόλεο ηνπ Γξήγνξνπ θαθηνύ (ΡΑΠΙΝΣ) 

 

Γιαιηηζία – Δνζηάζειρ: 
Ο  δηαηηεηέο ηεο δηνξγάλσζεο ζα νξηζηνύλ από ηελ Σνπηθή Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο ηεο ΔΝΑ.  

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...Ν.Α.). 

 

Απονομέρ - Βπαβεύζειρ – Έπαθλα 

Θα βξαβεπηνύλ κε κεηάιιην νη ηξεηο πξώηνη ληθεηέο, ην πξώην θνξίηζη θάζε ηάμεο. θαζώο θαη ν πξώηνο 

καζεηήο/ηξηα ρσξίο αζιεηηθό δειηίν (έσο 31/12/2012). Μαζεηήο πνπ απνθξύςεη ηελ ηδηόηεηα ηνπ αζιεηή 

ηηκσξείηαη κε αθαίξεζε ηνπ ζρεηηθνύ επάζινπ. Μαζεηήο-καζήηξηα πνπ είλαη ληθεηήο ζε παξαπάλσ από κία 

θαηεγνξία βξάβεπζεο ιακβάλεη όια ηα έπαζια πνπ ηνπ/ηεο αληηζηνηρνύλ. 

 

Γιάθοπα: Δπηζεκαίλεηαη όηη νη καζεηέο ζα αγσληζηνύλ απνκνλσκέλνη από ηνπο ζπλνδνύο ηνπο ζε ηδηαίηεξν 

ρώξν (αίζνπζα δηδαζθαιίαο) γηα θάζε θαηεγνξία ή ζε θνηλό ρώξν γηα όινπο ηνπο νκίινπο, ζηνλ νπνίν ζα 

απαγνξεύεηαη ε είζνδνο θάζε αλαξκνδίνπ. 

 

Παπάλληλερ Δκδηλώζειρ: πλάληεζε κε ζέκα: «Μαθηζιακέρ δςζκολίερ – Γςζλεξία και κάκι» 

πληνλίδεη ε εηδηθή παηδαγσγόο Δπαγγειίνπ Μαξία 

 

Πληποθοπίερ: www.avgouleaschool.gr 

 

Δπικοινυνία: Μαξία ηξαηάθνπ ηει. 2115002300 εζση. 4 email: mstratakou@avgouleaschool.gr 

Έθε αιηακάξα ηει. 2105764418 email: efisalta@yahoo.gr 

http://www.avgouleaschool.gr/
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