
4ο Ατομικό Σχολικό Τουρνουά Σκακιού 

ΑΓΩΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

(αλλά και έφηβους-ενήλικες)  
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, 10/2/2019 

 

Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου και ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων του, σε συνεργασία με 

την Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Θεσσαλονίκης-Χαλκιδικής (Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ.), διοργανώνουν τουρνουά 

γρήγορου σκακιού (Rapid) για νήπια-μαθητές-μαθήτριες δημοτικών σχολείων. 

Έναρξη αγώνων - χώρος αγώνων: 

Κυριακή 10/2/2019 στις 11.00 π.μ. στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου (Αριστοτέλους 1, στάση 

Δημαρχείο) 

Κατηγορίες: Θα διεξαχθούν τρία ανεξάρτητα τουρνουά για τους μαθητές δημοτικών σχολείων:  

 Νήπια - Α΄ - Β΄ τάξεις 

 Γ΄- Δ΄ τάξεις 

 Ε΄-ΣΤ΄ τάξεις 

και ένα ανεξάρτητο τουρνουά για έφηβους-ενήλικες, με ξεχωριστές βραβεύσεις για το καθένα. 

Συμμετοχή: 

α) Για τους μαθητές των Δημοτικών Σχολείων: ελεύθερη για κάθε μαθητή και μαθήτρια δημοτικού σχο-

λείου  

β) Για έφηβους-ενήλικες: ελεύθερη για κάθε άτομο. 

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνουν  ηλεκτρονικά στη δ/νση: ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΤΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ μέχρι το Σάβ-

βατο 9-2-2019 και ώρα 18:00. Δεν θα υπάρξει επικύρωση συμμετοχών, ενώ όσοι αργήσουν ή δηλώσουν 

επιτόπου, θα παίξουν από τον 2ο γύρο. 

Ανώτερος αριθμός συμμετοχών 90 άτομα. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Η λίστα των συμμετεχό-

ντων θα αναρτηθεί στο ιστολόγιο  του Σχολείου https://blogs.sch.gr/1dimorai/   και στο facebook  το Σάβ-

βατο 9-2-2019 μετά τις 22:00. 

Βραβεύσεις: 

α) Για τους μαθητές των Δημοτικών Σχολείων: στο 1ο, 2ο και 3ο αγόρι και στο 1ο, 2ο και 3ο κορίτσι κάθε 

κατηγορίας. 

β) Για την κατηγορία εφήβων-ενηλίκων: Μετάλλια στον 1ο, 2ο και 3ο ενήλικα της γενικής κατάταξης και 

στον 1ο, 2ο και 3ο έφηβο (μαθητή Γυμνασίου-Λυκείου) της γενικής κατάταξης. 

Σύστημα αγώνων: Ελβετικό 5 γύρων. Έναρξη 1ου γύρου, ώρα 11:00π.μ. 

Χρόνος σκέψης: 10΄ λεπτά συν 3΄΄ δευτερόλεπτα για κάθε κίνηση o κάθε παίκτης (για όλη την παρτίδα). 

Κριτήρια άρσης ισοβαθμίας: 1. Ειδική βαθμολογία ισόβαθμων εφόσον έχουν παίξει μεταξύ τους. 2. 

Bucholtz (άθροισμα βαθμών αντιπάλων) 3. Άθροισμα προοδευτικής βαθμολογίας 4. Αριθμός νικών με 

τα μαύρα. 

Διεύθυνση αγώνων:. Γαλάνης Γεώργιος 

Κληρώσεις: Γεράση Άννα 

Διαιτητές: Γαλάνης Γεώργιος, Γεράση Άννα 

Για ό,τι δεν προβλέπεται στην προκήρυξη, αρμόδια είναι η διεύθυνση αγώνων, η οποία μπορεί να τρο-

ποποιήσει τον αριθμό των γύρων. 

Πληροφορίες: 2310696267, 6976193473 
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