
28ο ΥΟΛΙΚΟ ΚΑΚΙΣΙΚΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΔΗΜΟΤ ΚΟΡΤΔΑΛΛΟΤ 2022 

 
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ -  ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ 
Ο Οργανιςμόσ Άκλθςθσ και Πολιτιςμοφ του ΔιμουΚορυδαλλοφ ςε ςυνεργαςία με τον κακιςτικό Όμιλο Κορυδαλλοφ, διοργανϊνουν το 28ο χολικό Πρωτάκλθμα κάκι Διμου Κορυδαλλοφ  
για το 2022. 

ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΑΓΩΝΩΝ 
Διευκυντισ Αγϊνων: Κοσ Νεκτάριοσ Σςίρμπασ, Πρόεδροσ του Ο.Α.Π.   

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗ ΔΙΑΙΣΗΣΗ 
Επικεφαλισ Διαιτθτισ: κ. Δθμιτρθσ Κεφάλασ, Πρόεδροσ του .Ο.Κ 

ΧΩΡΟ ΑΓΩΝΩΝ 
Οι αγϊνεσ κα διεξαχκοφν ςτο 5

Ο
 ΛΤΚΕΙΟ ΚΟΡΤΔΑΛΛΟΤ με διεφκυνςθ ολωμοφ 2-4 ςτο Κορυδαλλό, ςτθν περιοχι των 88 ςτρεμμάτων. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 
Σο πρωτάκλθμα κα διεξαχκεί τθ Κυριακή 15 Μαΐου 2022, ώρα ζναρξησ αγώνων 10.00 π.μ.Οι αγωνιηόμενοι κα πρζπει να ζχουν προςζλκει ςτο χϊρο αγϊνων και να ζχουν επιβεβαιϊςει τθ 
ςυμμετοχι τουσ το αργότερο μζχρι τισ 09.30. 
ΤΣΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΞΗ - ΧΡΟΝΟ ΚΕΨΗ 
Οι ςυμμετζχοντεσ και οι ςυμμετζχουςεσ αγωνίηονται ανά τάξθ (Νθπιαγωγείο, Αϋ, Βϋ, Γϋ, Δϋ, Εϋ και τϋ Σάξεισ του Δθμοτικοφ χολείου, Αϋ, Βϋ και Γϋ Σάξεισ του Γυμναςίου και ενιαίοσ όμιλοσ 
Λυκείων), ςε ζντεκα (11) ομίλουσ ςυνολικά, με ελβετικό ςφςτθμα πζντε (5) γφρων.ε περίπτωςθ υπάρξεωσ:α) Δφο (2) ςυμμετεχόντων, πουλ τεςςάρων γφρων.β) Σρεισ (3) ι Σζςςερεισ (4) 
ςυμμετεχόντων, πουλ διπλϊν ςυναντιςεων.γ) από πζντε (5) ζωσ επτά (7) ςυμμετεχόντων ςε ζναν όμιλο, οι ςυμμετζχοντεσ και οι ςυμμετζχουςεσ αγωνίηονται με απλό ςφςτθμα πουλ.Η 
αρχικι κατάταξθ γίνεται κατά αλφαβθτικι ςειρά.Παίκτθσ/ παίκτρια που δεν ζχει προςζλκει ςτθ ςκακιζρα του δεκαπζντε (15) λεπτά τθσ ϊρασ μετά από τθν ζναρξθ του τρζχοντοσ γφρου 
χάνει τθν παρτίδα αυτοφ του γφρου άνευ αγϊνοσ.Ο χρόνοσ ςκζψεωσ ορίηεται ςε δεκαπζντε (15) λεπτά τθσ ϊρασ για ολόκλθρθ τθν παρτίδα για κάκε παίκτθ/ παίκτρια. ε περίπτωςθ, κατά 
τθν οποία δεν επαρκοφν τα διακζςιμα χρονόμετρα για όλουσ τουσ ομίλουσ και όλεσ τισ παρτίδεσ, χρθςιμοποιοφνται ςτισ παρτίδεσ, οι οποίεσ δεν ζχουν τελειϊςει μετά από είκοςι (20) 
λεπτά τθσ ϊρασ, μετά από τθν ζναρξθ του τρζχοντοσ γφρου. ε αυτιν τθν περίπτωςθ, ο χρόνοσ ςκζψεωσ είναι πζντε (5) λεπτά τθσ ϊρασ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ παρτίδασ για κάκε παίκτθ/ 
παίκτρια. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ – ΔΗΛΩΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν:α) Όλοι οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ των Νθπιαγωγείων, Δθμοτικϊν, Γυμναςίων και Λυκείων του  Διμου Κορυδαλλοφ, Δθμοςίων και Ιδιωτικϊν. β) Δθμότεσ 
του Διμου που φοιτοφν ςε ςχολεία εκτόσ Διμου.γ) Μακθτζσ και μακιτριεσ των ςωματείων του Κορυδαλλοφ. Η ςυμμετοχι είναι δωρεάν. 

ΚΑΝΟΝΕ 
Εφαρμόηονται οι κανόνεσ του Γριγορου κακιοφ (Rapid) τθσ Διεκνοφσ Ομοςπονδίασ κακιοφ (FIDE), όπωσ ιςχφουν. φμφωνα με τθν από 21.12.2014 απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου 
(Δ) τθσ ΕΟ, ειδικϊσ για τθν αντικανονικι κίνθςθ, όμωσ ο μθδενιςμόσ του παίκτθ/τθσ παίκτριασ λαμβάνει χϊρα, αφοφ ζχει ολοκλθρϊςει και δεφτερθ (2

θ
) αντικανονικι κίνθςθ. 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΡΕΩ ΣΤΧΟΝ ΙΟΒΑΘΜΙΩΝ 
Για το ελβετικό ςφςτθμα ιςχφουν κατά ςειρά τα πιο κάτω κριτιρια: α) Σο αποτζλεςμα του τουρνουά των ιςοβάκμων, αν ζχουν παίξει όλοι μεταξφ τουσ, β) το κριτιριο Μποφχολτσ cut 1 
γ) το κριτιριο Μποφχολτσ cut 2, δ) όννεμπορν – Μπζργκερ. Για το απλό ςφςτθμα πουλ ιςχφουν κατά ςειρά τα πιο κάτω κριτιρια: α) Σο ςφςτθμα όννεμπορν – Μπζργκερ (βακμοί 
αντιπάλων αναλόγωσ του αποτελζςματοσ), β) ο αρικμόσ νικϊν (προθγείται ο παίκτθσ/ θ παίκτρια με τισ περιςςότερεσ νίκεσ), γ) το αποτζλεςμα του τουρνουά των ιςοβάκμων, δ) Αν 
υπάρχει απόλυτθ ιςοβακμία, προκρίνονται όλοι. Για τον υπολογιςμό των κριτθρίων Μποφχολτσ και Μπζργκερ εφαρμόηεται ο “virtual opponent”. 

ΑΠΟΝΟΜΕ – ΒΡΑΒΕΤΕΙ – ΕΠΑΘΛΑ– ΠΡΟΚΡΙΕΙ 

Η τελετι λιξθσ και απονομι των επάκλων κα γίνει τθν ίδια ημζρα ςτισ 14.00, αμζςωσ μετά το τζλοσ των αγώνων  ςτον ίδιο χϊρο των αγϊνων. Θα βραβευκοφν με ΜΕΣΑΛΛΙΑ(χρυςά, 
αργυρά, χάλκινα) οι 3 πρϊτοι και οι 3 πρϊτεσ κάκε ομίλου,  ενϊ κα υπάρχει και ομαδικι βακμολογία ςχολείων, όπου κα βραβευκοφν με ΚΤΠΕΛΛΑ τα 3 πρϊτα Νθπιαγωγεία,  Δθμοτικά, 
Γυμνάςια και Λφκεια , κακϊσ επίςθσ και τo ςχολείο με τθ μεγαλφτερθ ςυμμετοχι παιδιϊν. Για τθν ομαδικι βακμολογία των χολείων κα μετριςουν οι βακμοί των πζντε αγωνιηόμενων 
από κάκε χολείο που ςυγκζντρωςαν τουσ περιςςότερουσ βακμοφσ. 
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να απευκυνκείτε ςτα τθλζφωνα: κακιςτικόσ Όμιλοσ Κορυδαλλοφ 2104954411, 6970342182 ι ςτον Οργανιςμό Άκλθςθσ και Πολιτιςμοφ 
2104944364-65 (εςωτερικό 1). 


