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20o ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΤΟΜΙ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡ

ΣΑΒΒΑΤ
ΣΥΜΠΛΗΡΩ

       
1. ∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ: ∆ιοργανώ

 
2. ΣΥΝ∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝ
ανάθεση και σε συνεργασία µε την Ε.Σ.Σ

 
3. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  
3.1 Τα νήπια & οι µαθητές/τριες της Πρ

Περιφέρειας Ανατολικής Θεσσαλονίκη
3.2 ∆ίνεται η δυνατότητα σε µαθητή/τρι

που ανήκει το σχολείο του/ης, µε την 

και δηλώνοντας εγγράφως στην Ε.Σ.Σ.Θ

οποίους επικαλείται την αλλαγή της προ

3.3 Ο µέγιστος αριθµός συµµετοχών, σ

άτοµα. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότ

πρωτοκόλλου θα επιφέρει και αλλαγή

συµπληρωµατική προκήρυξη. 
3.4 Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις εξής 

4. ΧΩΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ: «Εκπαιδευτήρ

Θέρµης).  

 
5.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΓΩΝΩΝ- ΣΥΜΜ
5.1 Σάββατο 07.05.2022, Τάξεις Νήπια

Α.Α. ΤΑΞΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
1  Νηπιαγωγείο 

2 Α΄ ∆ηµοτικού 

3 Β΄ ∆ηµοτικού 

4 Γ΄ ∆ηµοτικού 

5 ∆΄ ∆ηµοτικού 

6 Ε΄ ∆ηµοτικού 

7 ΣΤ΄ ∆ηµοτικού 

8 Α΄ Γυµνασίου 

9 Β΄ Γυµνασίου 

10 Γ΄ Γυµνασίου 

11  Λύκεια 

ΑΤΕΙΩΝ                               Θεσσαλονίκη: 03.04
                                          Α.Π. 32 

m     

ΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΜΑΘ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝ
ΒΒΑΤΟ 07 & ΚΥΡΙΑΚΗ 08 ΜΑΪΟΥ 2022 
ΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 3 ΚΑΙ 7

ργανώτρια αρχή των αγώνων είναι η Ε.Σ.Σ.Θ-Χ. 

ΓΩΝΩΝ: Τους αγώνες διοργανώνουν τα «Εκπα

 Ε.Σ.Σ.Θ-Χ. 

Πρωτοβάθµιας και της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαί

ονίκης.  
τή/τρια να συµµετέχει σε διαφορετική Εκπαιδευτ

 προϋπόθεση ότι θα αγωνιστεί αποκλειστικά

.Σ.Σ.Θ-Χ (στο email: sxolika.thess2022@gmail.c

προκριµατικής φάσης. 

ών, σύµφωνα µε το ισχύον υγειονοµικό πρωτόκο

εραιότητας. ∆ιευκρινίζεται ότι πιθανή τροποπ

αλλαγή στο µέγιστο αριθµό συµµετοχών, ο οπ

εξής έντεκα (11) κατηγορίες µαθητών/τριών: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

δευτήρια Βασιλειάδη», 12
ο
 χλµ. Θεσσαλονίκης

ΥΜΜΕΤΟΧΕΣ:   
Νήπια έως Γ΄ ∆ηµοτικού: 

1 

03.04.22 

ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ    
ΑΛΟΝΙΚΗΣ 2022 

ΚΑΙ 7 

 

Εκπαιδευτήρια Βασιλειάδη» µε 

 Εκπαίδευσης της Εκπαιδευτικής 

ιδευτική Περιφέρεια από αυτήν 

τικά σε µία προκριµατική φάση 

mail.com) τους λόγους για τους 

ωτόκολλο, είναι εξακόσια (600) 
ροποποίηση του υγειονοµικού 

 ο οποίος θα ανακοινωθεί µε 

ονίκης - Μουδανιών (περιοχή 
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1ος γύρος 10:00, 2ος γύρος 10:45, 3ος γύρος 11:30, 4ος γύρος 12:15, 5ος γύρος 13:00, 6ος γύρος 13:45, 7ος 

γύρος 14:30, Τελετή λήξης-απονοµές 15:30. 

Κυριακή 08.05.2022, Τάξεις ∆΄ ∆ηµοτικού έως Λύκεια: 
1ος γύρος 10:00, 2ος γύρος 10:45, 3ος γύρος 11:30, 4ος γύρος 12:15, 5ος γύρος 13:00, 6ος γύρος 13:45, 7ος 

γύρος 14:30, Τελετή λήξης-απονοµές 15:30. 

 
5.2 Οι δηλώσεις συµµετοχής θα γίνονται µέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρµας εδώ:  

https://dx4.csd.auth.gr/chess/tournament.php?tid=9&fbclid=IwAR3BXznhnQoIDGUEa2w2XIraOXwKgE_jld5

qxn2ckoRvKHnFPdXfFOsJiVg, της οποίας το σύνδεσµο µπορείτε να βρείτε και στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.Σ.Θ-

Χ (www.theschess.wordpress.com) και θα λειτουργεί µέχρι την Τετάρτη 04/05/2022 και ώρα 21:00 το βράδυ.  

5.3 Για τη διευκόλυνση µε σκοπό την έγκαιρη έναρξη των αγώνων παρακαλούνται όλοι/ες οι µαθητές/τριες να 

δηλώσουν τη συµµετοχή τους µέσω της συγκεκριµένης πλατφόρµας συµπληρώνοντας τα υποχρεωτικά στοιχεία 

τους (ονοµατεπώνυµο, όνοµα πατρός, σχολείο, τάξη, τηλέφωνο και τον Αριθµό Μητρώο Ε.Σ.Ο.).  
5.4 Όσοι/ες µαθητές/τριες δε διαθέτουν Α.Μ. Ε.Σ.Ο. θα συµπληρώνουν στην ηλεκτρονική πλατφόρµα την 

επιλογή που αναφέρει «συµµετοχή χωρίς αθλητικό δελτίο».  
 
6. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ COVID-19:  
6.1 Οι επιβεβαιώσεις των συµµετοχών και ο έλεγχος covid-19 των µαθητών/τριών θα πραγµατοποιηθούν το 
Σάββατο 07/05/2022 και την Κυριακή 08/05/2002 από τις 08:45 – 09:45.  
6.2 Η επιτροπή ελέγχου covid-19 θα οριστεί από τη διοργανώτρια αρχή πριν την έναρξη των αγώνων. 
6.3 Μόνο η είσοδος των µαθητών/τριων θα επιτρέπεται στα Εκπαιδευτήρια. Η είσοδος των κηδεµόνων και των 

συνοδών των βραβευµένων µαθητών/τριών θα επιτραπεί µόνο, µετά το τέλος των αγώνων, το Σάββατο 

07/05/2002 και την Κυριακή 08/05/2022 στις 15:30, για να παραστούν στις απονοµές, που καιρού επιτρέποντος, 

θα πραγµατοποιηθούν στον αυλόγυρο των Εκπαιδευτηρίων. 

6.4 Το Σάββατο 07/05/2022, θα επιτραπεί η είσοδος ενός κηδεµόνα των µαθητών/τριών των νηπίων, που θα 

συνοδεύουν το παιδί τους, µε επίδειξη πιστοποιητικού εµβολιασµού, ή rapid τεστ, ή πιστοποιητικού νόσησης. 
 
7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ:  
7.1 Ελβετικό επτά (7) γύρων µε χρόνο σκέψης δεκαπέντε (15΄) λεπτά για τον κάθε παίκτη/τρια για όλη την 

παρτίδα και προστιθέµενος χρόνος τρία (3΄΄) δευτερόλεπτα για κάθε κίνηση από την πρώτη κίνηση.  

7.2 Αν ο αριθµός των συµµετοχών σε µια τάξη είναι από επτά (7) έως δέκα (10) άτοµα το σύστηµα θα είναι 

Ελβετικό πέντε (5) γύρων ενώ αν οι συµµετοχές είναι έξι (6) ή λιγότερες το σύστηµα αγώνων θα είναι Πουλ 

(Round Robin) µε τον ανάλογο αριθµό γύρων. Αν ο αριθµός των συµµετοχών είναι µέχρι τέσσερις (4) το 

σύστηµα αγώνων θα είναι Πουλ διπλών συναντήσεων µε αντίστροφα χρώµατα. Αν ο αριθµός των συµµετοχών 

είναι µέχρι δύο (2) το σύστηµα αγώνων θα είναι Πουλ τεσσάρων (4) γύρων µε αντίστροφα χρώµατα σε κάθε 

γύρο. 

7.3 Ισχύουν οι κανονισµοί της Ε.Σ.Ο. και της F.I.D.E. για το γρήγορο σκάκι (Rapid).   
7.4 Η κλήρωση θα γίνει µε βάση την αλφαβητική σειρά των µαθητών/τριών µέσω του προγράµµατος κληρώσεων 

(swiss manager). 
 
8. ΠΡΟΚΡΙΣΕΙΣ:     
 
ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΑΝΑ  ΤΑΞΗ ΣΥΝΟΛΟ 

143 44 17 – 13/4 187 
 
8.1 Σε κάθε πρωτάθληµα προκρίνεται ο προβλεπόµενος αριθµός µαθητών και µαθητριών µε κριτήριο τη θέση  

τους στη γενική κατάταξη.    

8.2 Προκρίνονται οι τέσσερις (4) πρώτες µαθήτριες της γενικής κατάταξης ανά τάξη και οι πρώτοι/ες 
δεκατρείς (13) της γενικής κατάταξης αφαιρουµένων των τεσσάρων (4) µαθητριών. 
8.3 Αν δεν υπάρχει ο ζητούµενος αριθµός µαθητριών σε κάποια τάξη, τότε αναπληρώνεται από τον επόµενο 

µαθητή. Στην περίπτωση που κάποια τάξη έχει λιγότερες συµµετοχές από τις προβλεπόµενες προκρίσεις, αυτές 

θα αναπληρώνονται από τις τάξεις µε τις περισσότερες συµµετοχές, µία ανά τάξη, κατά φθίνουσα σειρά 

ξεκινώντας από την τάξη µε τον µεγαλύτερο αριθµό συµµετοχών. 
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8.4 Βασικός όρος για να δικαιούται ένας (1) µαθητής ή µια (1) µαθήτρια πρόκριση στην επόµενη (Τελική) 

φάση είναι να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον τρείς (3) βαθµούς στους επτά (7) αγώνες, διαφορετικά 

εφαρµόζεται το άρθρο 8.3.   
 
9. ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ:   

9.1 ΚΥΠΕΛΛΑ: Με κύπελλο βραβεύεται ο πρώτος (1
ος

) της γενικής κατάταξης και το πρώτο (1
ο
) κορίτσι από 

κάθε τάξη. 

9.2 ΜΕΤΑΛΛΙΑ: Με µετάλλια βραβεύονται ο δεύτερος (2
ος

) και ο τρίτος (3
ος

) της γενικής κατάταξης καθώς 

επίσης το δεύτερο (2
ο
) και τρίτο (3

ο
) κορίτσι σε κάθε τάξη. 

 
9.  ΑΡΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ: 
α) Το µεταξύ των ισόβαθµων τουρνουά (εφόσον έχουν αγωνισθεί όλοι µεταξύ τους).  

β) Buchholtz cut 1, µετά την αφαίρεση της χαµηλότερης βαθµολογίας των αντιπάλων,  

γ) Buchholtz,  

δ) Sonneborn – Berger.  

ε) Αριθµός νικών. 

στ)  Αγώνες µπαράζ (Ο αριθµός και το είδος των µπαράζ θα καθορισθεί από τον Επικεφαλής ∆ιαιτητή). 

  

10. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ: Ορίζεται ο Αντιπρόεδρος των «Εκπαιδευτηρίων Βασιλειάδη» κ. Τασσόπουλος 

Ευάγγελος.   

 
11. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ: Ορίζεται ο κ. Λαγογιάννης Στυλιανός για το ∆.Σ. της Ε.Σ.Σ.Θ-Χ. 

 

12. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ∆ιευθυντής της Οργανωτικής Επιτροπής των αγώνων ορίζεται ο φοιτητής 

του Οικονοµικού τµήµατος του Α.Π.Θ. και πρώην µαθητής των «Εκπαιδευτηρίων Βασιλειάδη» κ. Παπαϊωάννου 

Σπυρίδων. 
 

13.  ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ορίζεται ο κ. Μπάλλας Κλέων - Ευάγγελος 

14.  ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ: Υπεύθυνος Κληρώσεων ορίζεται ο κ. Χριστοφορίδης Ιωάννης. 

 

15. ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ: Οι διαιτητές αίθουσας θα ορισθούν από την Τ.Ε.∆. της Ε.Σ.Σ.Θ-Χ. 
 
16. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Υποβάλλονται το αργότερο δέκα (10΄) λεπτά µετά τη λήξη της συνάντησης. Η εκδίκασή 

τους θα πρέπει να ολοκληρωθεί από την Επιτροπή Ενστάσεων και οπωσδήποτε πριν την κλήρωση του 

επόµενου γύρου. Η ένσταση, µε το παράβολο των εκατό (100) ευρώ, υποβάλλεται στον διαιτητή της 

συγκεκριµένης συνάντησης. Το παράβολο επιστρέφεται αν γίνει αποδεκτή η ένσταση, διαφορετικά κατατίθεται 

υπέρ της Ε.Σ.Σ.Θ-Χ. Η Επιτροπή Ενστάσεων είναι 5µελής µε τρία (3) τακτικά και δύο (2) αναπληρωµατικά 

µέλη η οποία θα οριστεί πριν από την έναρξη των αγώνων. Από την Ε.Ε. θα εξαιρούνται και θα 

αντικαθίστανται από τα αναπληρωµατικά, όσα τακτικά µέλη της ανήκουν στα σωµατεία των παικτών που 

εµπλέκονται στην ένσταση. Προσφυγή για εκδίκαση σε δεύτερο βαθµό µπορεί να ασκηθεί στην Επιτροπή 

Εκδίκασης Ενστάσεων της Κ.Ε.∆. και εφόσον έχει κατατεθεί εντός µίας (1) ώρας από τη γνωστοποίηση της 

πρωτοβάθµιας απόφασης στον ενδιαφερόµενο. Οι αποφάσεις αυτής της επιτροπής εκδίκασης ενστάσεων είναι 

τελεσίδικες. Η δεύτερη (2
η
) ένσταση πρέπει να υποβληθεί αµέσως µετά την απόφαση της Τοπικής Ε.Ε. Η 

επιτροπή εκδίκασης ενστάσεων της Κ.Ε.∆. εξετάζει αµέσως την ένσταση και αποφασίζει το αργότερο σε µια 

(1) ώρα. Η απόφασή της διαβιβάζεται µε email ή φαξ στην Τ.Ε.∆. της Ένωσης. 

 
17. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Ε.Σ.Ο.:  
17.1 Οι αγώνες θα πραγµατοποιηθούν σύµφωνα µε τα όσα ρητά ορίζονται στο εγκεκριµένο από την 

υγειονοµική επιστηµονική επιτροπή της Γ.Γ.Α. ισχύον αγωνιστικό υγειονοµικό πρωτόκολλο της Ε.Σ.Ο., όπως 

έχει αναρτηθεί στον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσµο στην ιστοσελίδα της Οµοσπονδίας: 
 www.chessfed.gr/wp-content/uploads/2021/07/εσο-αγωνιστικο-πρωτοκολλο-εσο-τροπ-19-7-2021.pdf  

17.2 Οι έλεγχοι covid-19 θα πραγµατοποιούνται παρουσία της διοργάνωσης. 
 
18. ΓΕΝΙΚΑ:  
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18.1 Αν µια παρτίδα στην οποία δεν χρησιµοποιείται χρονόµετρο, δεν τελειώσει στον προβλεπόµενο χρόνο 

σκέψης, ο διαιτητής θα αποφασίζει µε κριτήριο την θέση των αντιπάλων σε συνδυασµό µε τα  εναποµείναντα  

κοµµάτια.  Η  απόφαση  του  διαιτητή  θεωρείται  τελεσίδικη. 

18.2 Η µη προσέλευση µαθητών/τριών σε κάποιο γύρο χωρίς να προειδοποιήσουν τους διαιτητές, πριν την 

κλήρωση του υπόψη γύρου, σηµαίνει την άµεση αποβολή από τη διοργάνωση.  

18.3 Σε περίπτωση αδικαιολόγητης και απροειδοποίητης µη προσέλευσης µαθητή/τριας στον τελευταίο γύρο, 

τότε θα αποβάλλεται από το επόµενο ατοµικό µαθητικό πρωτάθληµα. 

18.4 Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη αρµόδιο είναι το ∆.Σ. της Ε.Σ.Σ.Θ-Χ. του οποίου  

οι αποφάσεις είναι τελεσίδικες. 

18.5 Η ∆ιεύθυνση των Αγώνων έχει το καθήκον της ενηµέρωσης των γονέων και των συνοδών για 

οποιοδήποτε θέµα της διοργάνωσης. 

18.6  Η είσοδος στο Γραφείο Κληρώσεων θα επιτρέπεται µόνο στους διαιτητές.   

18.7 Η ενηµέρωση του πίνακα ανακοινώσεων  αποτελεί  αποκλειστική  ευθύνη του Τεχνικού ∆ιευθυντή 

Αγώνων και του Επικεφαλής  ∆ιαιτητή.  
18.8 Σε όλες τις πανελλήνιες διοργανώσεις που διεξάγονται σε δηµόσιους χώρους επιτρέπεται η φωτογράφηση 

αθλητών µόνο από τον εξουσιοδοτηµένο φωτογράφο της διοργάνωσης. 

18.9 Το συγκεκριµένο φωτογραφικό ή οπτικοακουστικό υλικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί νόµιµα µόνο από την 

Ε.Σ.Ο. και την Ε.Σ.Σ.Θ-Χ για την προβολή της διοργάνωσης και του αθλήµατος γενικότερα (απόφαση ∆.Σ. 

19/9/2015). ∆ιευκρινίζεται ότι επιτρέπεται στους θεατές η φωτογράφηση των αθλητών και αθλητριών τα 

πρώτα πέντε (5΄) λεπτά των αγώνων. 

18.10 Η Ε.Σ.Ο. και η Ε.Σ.Σ.Θ-Χ διατηρούν το δικαίωµα να ασκήσουν έλεγχο για την πρόληψη και 

αντιµετώπιση της ηλεκτρονικής υποβοήθησης (Anti cheating measures) σύµφωνα µε τους ισχύοντες 

κανονισµούς της F.I.D.E.: https://handbook.fide.com/chapter/AntiCheatingRegulations. 
18.11 Για κάθε πρόβληµα (και ειδικότερα περιπτώσεις µη προσέλευσης µαθητών/τριών) να 
ενηµερώνονται αµέσως ο Επικεφαλής διαιτητής, ο Πρόεδρος και ο Ειδικός συνεργάτης της Ε.Σ.Σ.Θ-Χ. 
 
 

Ο   ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                            Η  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 

        ΓΙΑΚΟΥΣΤΙ∆ΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ        ΚΟΥΚΛΙΑΤΗ ΣΕΜΕΛΗ 
 
 


