
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 5ου  ΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΚΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 

 

 
1. Προκθρφςςεται το ςχολικό κφπελλο για μακθτζσ και μακιτριεσ, Δθμοτικϊν, Γυμναςίων 

και Λυκείων τθσ Ανατολικισ Περιφζρειασ. 

2. Δικαιϊμα ςυμμετοχισ: Οι μαθητζσ και μαθήτριεσ από τουσ Καλλικρατικοφσ Δήμουσ τησ 

Ανατολικήσ Αττικήσ(Δήμοι Αχαρνών, Βάρησ - Βοφλασ – Βουλιαγμζνησ, Διονφςου, Κρωπίασ, 

Λαυρεωτικήσ, Μαραθώνοσ, Μαρκοποφλου Μεςογαίασ, Παιανίασ, Παλλήνησ, Ραφήνασ-

Πικερμίου, αρωνικοφ, πάτων-Αρτζμιδοσ, Ωρωποφ) 

3. ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ ΑΓΩΝΩΝ: Σουσ αγϊνεσ διοργανϊνουν ο Πολτιςτικόσ και Πνευματικόσ 

φλλογοσ κάλασ Ωρωποφ με τθν υποςτιριξθ τθσ Κοινωφελοφσ Επιχείρθςθσ Διμου Ωρωποφ 

και τθν Αιγίδα του Διμου Ωρωποφ.  

4. Δθλϊςεισ ςυμμετοχισ: 
Οι δθλϊςεισ ςυμμετοχισ κα γίνοται δεκτζσ ζωσ και την Πζμπτη 16 Μαϊου 2019 θλεκτρονικά ςτθ 
διεφθυνση: vvlachou1979@gmail.com.  Πλθροφορίεσ ςτο 697 084 8013. 

5. ΤΣΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΩΝ ΑΓΩΝΩΝ:  
5.1. Οι αγϊνεσ κα διεξαχκοφν με Ελβετικό ςφςτθμα 5,6 ι 7 γφρουσ, ανάλογα με τισ 

ςυμμετοχζσ ςτισ εξισ κατθγορίεσ: 

Νιπια – Α' Δθμοτικοφ – Β' Δθμοτικοφ – Γ' Δθμοτικοφ – Δ' Δθμοτικοφ – Ε' Δθμοτικοφ – τ' 

Δθμοτικοφ – Γυμνάςια – Λφκεια. Εάν οι δυμμετοχζσ είναι λιγότερεσ από ζξθ (6) ςε κάποια 

κατθγορία, τότε αυτζσ κα ςυγχωνεφονται  με τθν επόμενθ. χετικζσ οδθγίεσ κα δωκοφν από 

τον επικεφαλθσ Διαιτθτι.   

5.2. Ο χρόνοσ ςκζψθσ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ παρτίδασ είναι 30ϋλεπτά. τα τελευταία 10ϋ 

κα χρθςιμοποιείται ςκακιςτικό χρονόμετρο. 

5.3. Κανόνες: 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, ειδικά για τθν αντικανονικι κίνθςθ, όμωσ ο μθδενιςμόσ 

του παίκτθ/ τθσ παίκτριασ κα λάβει χϊρα, αφοφ κα ζχει ολοκλθρϊςει και δεφτερθ (2θ) 

αντικανονικι κίνθςθ.  

6.     ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗ:  10:00π.μ.  

7.  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ & ΧΩΡΟ: 

Οι αγϊνεσ κα γίνουν ςτισ 19/05/2019 ςτο 1ο Δθμοτικό χολείο κάλασ Ωρωποφ και Νζων 

Παλατίων. 

8. ΑΡΗ ΙΟΒΑΘΜΙΑ: 

ε περίπτωςθ ιςοβακμίασ κα ιςχφςουν τα παρακάτω κριτιρια: 

        8.1)Ο μεταξφ τουσ αγϊνασ εφόςον όλοι ζχουν αγωνιςτεί μεταξφ τουσ  
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        8.2)Bucholz (το άκροιςμα αντιπάλων)  

        8.3)Soneborn-Berger  

        8.4)Αρικμόσ νικϊν. Για ότι δεν προβλζπεται ιςχφουν οι κανονιςμοί τθσ FIDE και τθσ ΕΟ. 

       9. Για όποια μεταβολι ι ερμθνεία τθσ προκιρυξθσ, τθν ευκφνθ φζρει ο Διευκυντισ αγϊνων. 

10. ΒΡΑΒΕΤΕΙ:   

 Οι τρεισ πρϊτοι ανά τάξθ και το πρϊτο κορίτςι, παίρνουν μετάλλιο και όλοι οι 

ςυμμετζχοντεσ δίπλωμα. 

11.  ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΑΓΩΝΩΝ: Ορίηεται ο Δαλιάνθσ Ηλίασ. 

12. ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ: ΔΑΒΡΗ ΣΕΦΑΝΟ ΠΡΟΕΔΡΟ (Κ.Ε.Δ.Ω.) ΒΛΑΧΟΤ ΒΑΩ ΠΡΟΕΔΡΟ 

ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΤ ΚΑΙ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΤ,  

13. Για όποιο ηιτθμα δεν προβλζπετε από τθν προκιρυξθ, αρμόδιοι να αποφαςίςουν είναι ο 

Διευκυντισ αγϊνων για τα αγωνιςτικά και ο επικεφαλισ διαιτθτισ για τα τεχνικά. 

 

Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 


