
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ 

Αριθ. Πρωτ.: 14060/13-5-2022 
 
33ο  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ  ΑΤΟΜΙΚΟ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ -ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ  

(2022) 
19ο  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ  ΟΜΑ∆ΙΚΟ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ -ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ  

(2022) 
 
1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ:  

1.1. Η Ελληνική Σκακιστική Οµοσπονδία προκηρύσσει το 33ο Πανελλήνιο Ατοµικό Πρωτάθληµα Μαθητών – 
Μαθητριών και το 19ο Πανελλήνιο Οµαδικό Πρωτάθληµα Μαθητών-Μαθητριών για το 2022. 

 
2. ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ  

2.1. Τους αγώνες διοργανώνει η Ελληνική Σκακιστική Οµοσπονδία µε συνδιοργανωτή τον  Σκακιστικό Όµιλο 
Κορυδαλλού και µε τη στήριξη του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας  

 
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Τσιλιγκίρη Χριστίνα, Πρόεδρος ΣΕΦ 
Αγγελάκης Λυµβέριος, Αντιπρόεδρος ΕΣΟ 
Πιλάλης Χρήστος, Μέλος ∆Σ ΕΣΟ - Έφορος Σχολικού Σκακιού 
Τζαβαλή Άννα, Αντιπρόεδρος ΣΟ Κορυδαλλού 
Κασίδη Χριστίνα, Έφορος Εντευκτηρίου ΣΟ Κορυδαλλού 

 
3. ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ: 

3.1. Τα πρωταθλήµατα µαθητών-µαθητριών θα διεξαχθούν στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στον εκθεσιακό 
χώρο του Σ.Ε.Φ. (περιστύλιο). 
 
Το µεγάλο πλεονέκτηµα του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας είναι η τοποθεσία του και η εύκολη προσβασιµότητα. 
Συγκεκριµένα:  
Με αυτοκίνητο:  Ερχόµενος κάποιος από την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Αθηνών, χωρίς να λοξοδροµεί 
καθόλου, φτάνει µέσα στους χώρους στάθµευσης του Σταδίου. Ερχόµενος από το λιµάνι του Πειραιά περνάει 
έξω από το Στάδιο. Ερχόµενος από το αεροδρόµιο και ακολουθώντας την Αττική Οδό και την Εθνική Οδό 
φτάνει ταχύτατα στο Στάδιο. 
Με Αστικές Συγκοινωνίες:  Οι λεωφορειακές γραµµές 101, 130, 217, 218, Α1, Β1 µε αφετηρία τον Πειραιά 
κάνουν στάση έξω από την είσοδο του Σταδίου, ενώ οι λεωφορειακές γραµµές Β1, Α1, Ε1, 130, 218, 232, 040, 
217, 229 µε τέρµα το λιµάνι του Πειραιά σταµατούν στην απέναντι πλευρά του δρόµου και οι επισκέπτες 
περνώντας από την ειδική διάβαση κάτω από την παραλιακή οδό βρίσκονται στην είσοδο του Σταδίου. Στο ίδιο 
σηµείο σταµατάει και η γραµµή express Ε96 Περιαιάς- Αεροδρόµιο Αθηνών. 
Ο τερµατικός σταθµός του Τραµ καταλήγει στο περιβάλλοντα χώρο του Σταδίου σε απόσταση αναπνοής από 
την είσοδο του ΣΕΦ. 
Ο σταθµός του ηλεκτρικού σιδηρόδροµου, στάση Νέο Φάληρο. 
Το Μετρό µε µετεπιβίβαση από την Οµόνοια στην γραµµή του ηλεκτρικού προς Πειραιά. 

 
 

4. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  
4.1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στα ατοµικά πρωταθλήµατα έχουν οι µαθητές και µαθήτριες των Νηπιαγωγείων, των 

∆ηµοτικών Σχολείων, των Γυµνασίων και των Λυκείων, ∆ηµοσίων και Ιδιωτικών, όλης της χώρας.  
4.2. Στα οµαδικά πρωταθλήµατα δικαίωµα συµµετοχής έχουν οι µαθητές και µαθήτριες των ∆ηµοτικών Σχολείων, 

των Γυµνασίων και των Λυκείων, ∆ηµοσίων και Ιδιωτικών όλης της χώρας, µε 4µελείς οµάδες. Επιτρέπεται η 
συµµετοχή και 2ης οµάδας από το ίδιο σχολείο (∆ηµοτικό, Γυµνάσιο ή Λύκειο). 

 
5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ: 

5.1. Α) ΟΜΑ∆ΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ: Θα διεξαχθούν σε τρεις οµίλους: ένας όµιλος 
Πρωτοβάθµιας (∆ηµοτικά) και  δύο όµιλοι ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Γυµνάσια, Λύκεια) µε Ελβετικό 
σύστηµα 7 γύρων. Επισηµαίνεται ότι ο καθορισµός των οµίλων θα γίνει σύµφωνα µε τη βαθµίδα 
φοίτησης για το σχολικό έτος 2021-2022. Προϋπόθεση για τη δηµιουργία οµίλου Λυκείων είναι η συµµετοχή 
τουλάχιστον 6 οµάδων (πουλ 5 γύρων). Σε αντίθετη περίπτωση και µε απόφαση  του ∆ιευθυντή Αγώνων και 
του Επικεφαλής ∆ιαιτητή θα γίνει ενιαίος όµιλος για Γυµνάσια και Λύκεια (σε αυτή την περίπτωση θα ισχύσει 
ξεχωριστή κατάταξη και βραβεύσεις). Η αρχική κατάταξη των οµάδων θα γίνει χρησιµοποιώντας την επιλογή 
«τυχαία» του προγράµµατος κληρώσεων swiss manager. 

5.2. Ο ∆ιευθυντής των Αγώνων σε συνεννόηση µε τον επικεφαλής διαιτητή µπορεί να αλλάξει το σύστηµα των 
αγώνων ανάλογα µε τον τελικό αριθµό των συµµετοχών. 

5.3. Β) ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ: Οι αγωνιζόµενοι θα χωριστούν σε οµίλους κατά 
τάξη φοίτησης σύµφωνα µε το σχολικό έτος 2021-2022 και θα αγωνιστούν µε Ελβετικό σύστηµα 9 γύρων. 
Η αρχική κατάταξη στους οµίλους θα γίνει µε αλφαβητική σειρά για τα Νηπιαγωγεία, την  Α’, Β’ και Γ’ 
∆ηµοτικού. Σε όλες τις υπόλοιπες τάξεις η αρχική κατάταξη θα γίνει σύµφωνα µε τα εθνικά ΕΛΟ του 
Ιανουαρίου 2022.  Σε περίπτωση µικρού αριθµού συµµετεχόντων (λιγότερες από 20) µπορεί να διεξαχθούν 
λιγότεροι γύροι ή και τουρνουά πουλ. Οι αγώνες θα γίνουν στις εξής 11 κατηγορίες (σύµφωνα µε το σχολικό 
έτος φοίτησης 2021-2022) : 
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1. Μαθητές-Μαθήτριες Νηπιαγωγείων 

2. Μαθητές-Μαθήτριες Α’ Τάξης ∆ηµοτικών Σχολείων 

3. Μαθητές-Μαθήτριες Β’ Τάξης ∆ηµοτικών Σχολείων 

4. Μαθητές-Μαθήτριες Γ’ Τάξης ∆ηµοτικών Σχολείων 

5. Μαθητές-Μαθήτριες ∆’ Τάξης ∆ηµοτικών Σχολείων 

6. Μαθητές-Μαθήτριες Ε’ Τάξης ∆ηµοτικών Σχολείων 

7. Μαθητές-Μαθήτριες ΣΤ’ Τάξης ∆ηµοτικών Σχολείων 

8. Μαθητές-Μαθήτριες Α’ Γυµνασίου 

9. Μαθητές-Μαθήτριες Β’ Γυµνασίου 

10. Μαθητές-Μαθήτριες Γ’ Γυµνασίου 

11. Μαθητές-Μαθήτριες Λυκείων 

 
6. ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ: 

6.1. Τα ατοµικά πρωταθλήµατα θα διεξαχθούν µε ηλεκτρονικά χρονόµετρα και χρόνο σκέψης για κάθε αθλητή, 15 
λεπτά για την ολοκλήρωση της παρτίδας. Επιπλέον, από την πρώτη κίνηση και για κάθε κίνηση που 
ολοκληρώνει ο αθλητής, παίρνει ακόµη δέκα δευτερόλεπτα (10”) χρόνου σκέψης.  

6.2. Τα οµαδικά θα διεξαχθούν µε χρόνο σκέψης για κάθε αθλητή, 15 λεπτά για την ολοκλήρωση της παρτίδας. 
Επιπλέον, από την πρώτη κίνηση και για κάθε κίνηση που ολοκληρώνει ο αθλητής, παίρνει ακόµη πέντε 
δευτερόλεπτα (5”) χρόνου σκέψης. 

 
7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ: 

7.1. Α) ΟΜΑ∆ΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ: Οι τελικοί αγώνες θα διεξαχθούν σύµφωνα µε το 
παρακάτω πρόγραµµα : 

 
Σάββατο 11 Ιουνίου 2022 Τελετή Έναρξης 10:00 
Σάββατο 11 Ιουνίου 2022 1ος – 3ος Γύρος Έναρξη 10:30 
Σάββατο 11 Ιουνίου 2022 4ος – 7ος Γύρος Έναρξη 16:00 
Σάββατο 11 Ιουνίου 2022 Τελετή λήξης Οµαδικών Μετά το πέρας του 7ου γύρου 

 
7.2. Β) ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ: Οι τελικοί αγώνες θα διεξαχθούν σύµφωνα µε το 

παρακάτω πρόγραµµα: 
 

Κυριακή 12 Ιουνίου 2022 1ος – 3ος Γύρος Έναρξη 13:00 

Κυριακή 12 Ιουνίου 2022 4ος – 5ος Γύρος Έναρξη 18:00 
∆ευτέρα 13 Ιουνίου 2022 6ος – 9ος  Γύρος Έναρξη 10:00 

∆ευτέρα 13 Ιουνίου 2022 Τελετή Λήξης Ατοµικών  Έναρξη 15:00 

 
7.3. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Η δήλωση συµµετοχής µέσω της ηλεκτρονικής φόρµας συµµετοχής αποτελεί 

ταυτόχρονα και επιβεβαίωση συµµετοχής. Αν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης κάποιος δε µπορεί να 
συµµετέχει, θα πρέπει να ενηµερώσει τον ∆ιευθυντή Αγώνων µέχρι την Παρασκευή 10 Ιουνίου και ώρα 
20:00 για το Οµαδικό και µέχρι το Σάββατο 11 Ιουνίου και ώρα 20:00 για το Ατοµικό. 

7.4. Σε περίπτωση που κάποιος µαθητής ή σχολείο δεν προσέλθει στον πρώτο γύρο χωρίς να ενηµερώσει 
για κάποιον σοβαρό λόγο, δε θα συµµετέχει στους επόµενους γύρους.  

7.5. Οι δηλωµένοι υπεύθυνοι των σχολείων θα πρέπει να συµπληρώσουν και να στείλουν µέσω της 
ηλεκτρονικής φόρµας που θα υπάρχει στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης 
https://chessfed.gr/sxolika2022 το αργότερο µέχρι και την Παρασκευή 10 Ιουνίου και ώρα 20:00:  

 
Α. τη βασική σύνθεση της οµάδας τους (µέχρι 6 µαθητές) 
Β. τη σύνθεση της οµάδας τους για τον πρώτο γύρο. 

 
7.6. Σε περίπτωση που δεν σταλεί σύνθεση, το σχολείο θα αγωνιστεί στον πρώτο γύρο µε τη βασική του 

σύνθεση. 
 

8. ΑΡΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ:  
8.1. Θα ισχύσουν κατά σειρά τα ακόλουθα κριτήρια άρσης ισοβαθµίας: 

Α) Για τα οµαδικά πρωταθλήµατα:  
Σε περίπτωση ισοβαθµίας τα κριτήρια κατάταξης των οµάδων είναι κατά σειρά : 
(α). Αποτέλεσµα του τουρνουά των ισόβαθµων. 
(β). Το σύνολο των πόντων σε όλους τους αγώνες. 
(γ). Το σύνολο των πόντων κατά σειρά στη 1η σκακιέρα, στη 2η, κ.ο.κ 
Β) Για τα ατοµικά πρωταθλήµατα: 

      Για ελβετικό σύστηµα 
α) Αποτέλεσµα του τουρνουά των ισοβάθµων  
β) Το κριτήριο Μπούχολτζ cut-1 (βαθµοί αντιπάλων εξαιρουµένου του χαµηλότερου) 
γ) Το κριτήριο Μπούχολτζ (βαθµοί αντιπάλων) 
δ) Το κριτήριο Σόννεµπορν-Μπέργκερ (βαθµοί αντιπάλων ανάλογα µε το αποτέλεσµα). 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ 

 
Για κυκλικό σύστηµα (round robin)  
(α). Το σύστηµα Σόννεµπορν-Μπέργκερ (βαθµοί αντιπάλων ανάλογα µε το αποτέλεσµα). 
(β). Αριθµός νικών (προηγείται ο σκακιστής-τρια µε τις περισσότερες νίκες). 
(γ). Κατάταξη βαθµών του τουρνουά µεταξύ των ισόβαθµων (τα µεταξύ τους αποτελέσµατα). 
 

9. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ – ΘΕΜΑΤΑ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ: 
9.1. Ενστάσεις υποβάλλονται αµέσως µετά τη λήξη της συγκεκριµένης παρτίδας και εκδικάζονται άµεσα από την 

επιτροπή ενστάσεων που θα ορισθεί πριν την έναρξη των αγώνων. Το παράβολο ορίζεται στα 50 Ευρώ 
και µπορεί να κατατεθεί στον ∆ιευθυντή Αγώνων. 

9.2. ∆ιευκρινίζεται ότι όλες οι κληρώσεις γίνονται µε το εγκεκριµένο από τη FIDE πρόγραµµα κληρώσεων και κατά 
συνέπεια δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις που αφορούν θέµατα κληρώσεων. 

9.3. Κάθε σχολική οµάδα έχει το δικαίωµα να ορίσει έναν αρχηγό οµάδας καθώς και έναν αναπληρωτή. Αρχηγός 
οµάδας µπορεί να ορισθεί µόνο ένας από τους µαθητές που έχουν δηλωθεί στη σύνθεσή της (6άδα). 
Για τις αρµοδιότητες των αρχηγών οµάδων ισχύουν όσα προβλέπονται από τους σχετικούς κανονισµούς της 
FIDE και της ΕΣΟ. 

9.4. Απαγορεύεται η παρουσία εντός του αγωνιστικού χώρου προπονητών, γονέων, παραγόντων, 
συνοδών κλπ.   

9.5. Συνίσταται να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό η αποµάκρυνση των αγωνιζοµένων από τον αγωνιστικό χώρο. 
Σε κάθε περίπτωση θα γίνεται µε ευθύνη των ιδίων ή των συνοδών τους, σε ότι αφορά την έγκαιρη 
προσέλευσή τους αλλά και την ενηµέρωσή τους για αγωνιστικά / τεχνικά θέµατα. 

9.6. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που θα έχει επιτρέψει ο διαιτητής, απαγορεύεται επί ποινή µηδενισµού,  σε όλους 
τους αγωνιζόµενους να χρησιµοποιούν κινητά τηλέφωνα ή άλλα ηλεκτρονικά µέσα επικοινωνίας στις 
εγκαταστάσεις των αγώνων και σε οποιαδήποτε παρακείµενη περιοχή καθορισµένη από τον διαιτητή 

9.7. Ορίζεται ρητά ότι η ευθύνη της διοργανώτριας αρχής (ΕΣΟ) για θέµατα ασφάλειας των συµµετεχόντων, 
πρόσκλησης ζηµιών κλπ περιορίζεται µόνο εντός του αγωνιστικού χώρου.  

9.8. Ο ∆.Α. έχει το δικαίωµα να αποβάλλει συµµετέχοντες που δηµιουργούν σοβαρά προβλήµατα στη διοργάνωση 
και που δεν θα τηρούν τους κανόνες συµπεριφοράς και  ασφάλειας, καθώς και το υγειονοµικό πρωτόκολλο της 
ΕΣΟ. 

 
10. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΣΟ 

10.1. Όλοι οι αγώνες θα πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τα όσα ρητά ορίζονται στις ισχύουσες κατά την περίοδο 
των αγώνων ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΟ 
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝ∆ΗΜΙΑΣ COVID-19 
της ΓΓΑ, όπως θα έχουν αναρτηθεί στην σχετική ιστοσελίδα της ΓΓΑ: 

https://gga.gov.gr/component/content/article/278-covid/2981-covid19-sports 
 

 
11. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΩΝ – ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ:  

11.1. Ο ∆ιευθυντής Αγώνων ορίσθηκε ο κ. ∆ηµήτρης Κεφάλας.  Οι ∆ιαιτητές θα ορισθούν από την Κ.Ε.∆.  
 
12. ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ:  

12.1. Αναµνηστικά διπλώµατα για το οµαδικό και το ατοµικό θα δοθούν σε ηλεκτρονική µορφή, λόγω των 
υγειονοµικών µέτρων, σε όλους τους µαθητές που θα αγωνισθούν. Στα Οµαδικά Πρωταθλήµατα, κύπελλα θα 
πάρουν οι τρεις πρώτες οµάδες και µετάλλια όλοι οι αθλητές των τριών πρώτων οµάδων. Στα Ατοµικά 
Πρωταθλήµατα, κύπελλο και µετάλλιο θα πάρει ο 1ος νικητής και µετάλλια ο 2ος και 3ος . Το 1ο κορίτσι θα 
πάρει κύπελλο και µετάλλιο και µετάλλια το 2ο και 3ο κορίτσι. Εάν ένα κορίτσι καταταγεί στους τρεις πρώτους 
της γενικής κατάταξης παίρνει όλα τα έπαθλα που του αναλογούν.  

12.2. Στα ατοµικά πρωταθλήµατα θα δοθούν ειδικά έπαθλα ανά τάξη για τα αγόρια και κορίτσια που θα 
κατακτήσουν την 4η , 5η και 6η θέση αντίστοιχα. 

12.3. Οι βραβεύσεις θα γίνουν µετά τη λήξη των αγώνων (χωριστά για τους ατοµικούς και τους οµαδικούς 
σύµφωνα µε το πρόγραµµα αγώνων).  

 
13. ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

13.1. Όλοι όσοι δικαιούνται συµµετοχή, σύµφωνα µε το άρθρο 4 της παρούσας προκήρυξης, θα πρέπει να 
δηλώσουν τα απαιτούµενα στοιχεία τους στην ηλεκτρονική φόρµα δήλωσης συµµετοχής που θα υπάρχει 
στην ιστοσελίδα των πρωταθληµάτων: https://chessfed.gr/sxolika2022 µέχρι και την Κυριακή 5/06/2022. 

13.2. Υπενθυµίζεται ότι ο καθορισµός των οµίλων στο οµαδικό και οι όµιλοι ανά τάξη στο ατοµικό θα γίνουν 
σύµφωνα µε το σχολικό έτος 2021-2022 . 

 
14. ∆ΙΑΜΟΝΗ  - ∆ΙΑΤΡΟΦΗ – ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ – ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ  

14.1. Οι συµµετέχοντες είναι υπεύθυνοι για τη διαµονή – διατροφή και τη µετακίνησή τους. 
14.2. ∆εν προβλέπεται υποχρεωτική διαµονή για κανέναν συµµετέχοντα.  
14.3. Τα οργανωτικά παράβολα ορίζονται ως εξής: 

•••• Για τα ατοµικά πρωταθλήµατα 45 € ανά συµµετέχοντα που κατοικεί εντός των γεωγραφικών ορίων 
της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής και 25 € για όλους τους άλλους.  Σε περίπτωση που από µια 
οικογένεια συµµετέχουν περισσότερα από ένα παιδιά, τότε τα οργανωτικά παράβολα 
µειώνονται από το 2ο παιδί και για κάθε επόµενο σε 25€ (για την Αττική) και 15€ (για τα εκτός 
Αττικής) αντίστοιχα. 

•••• Για τα οµαδικά πρωταθλήµατα 60 € ανά οµάδα. 
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14.4. Η καταβολή των οργανωτικών παραβόλων θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί το αργότερο µέχρι και την 
Κυριακή 5/06/2022, µε κατάθεση στον λογαριασµό της ΕΣΟ που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα: 
080/480580-13 (ΙΒΑΝ GR 15 0110 0800 0000 0804 8058 013).  

14.5. Οι µαθητές – µαθήτριες που θα συµµετέχουν και δεν έχουν ∆ελτίο Αθλητικής Ιδιότητας της ΕΣΟ, 
απαλλάσσονται από το τέλος εγγραφής στην ΕΣΟ εφόσον υποβάλλουν αίτηση για έκδοση δελτίου 
µέσα στο 2022. 

14.6. Μέχρι την προαναφερόµενη ηµεροµηνία οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να συµπληρώσουν την ειδική 
ηλεκτρονική φόρµα δήλωσης επιβεβαίωσης συµµετοχής που υπάρχει στην ιστοσελίδα των πρωταθληµάτων: 
https://chessfed.gr/sxolika2022. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αποστέλλεται µήνυµα 
επιβεβαίωσης και αντίγραφο της συµπληρωµένης φόρµας στο e-mail που θα έχει δηλωθεί.  

14.7. Καµία συµµετοχή δεν θεωρείται οριστικοποιηµένη αν δεν έχει συµπληρωθεί σωστά η ηλεκτρονική 
φόρµα και δεν έχει καταβληθεί το οργανωτικό παράβολο. 

14.8. Οδηγίες για τη συµπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρµας δήλωσης συµµετοχής: 
Α. Για τα ΑΤΟΜΙΚΑ 

• ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ που επιθυµούν να συµµετέχουν στα πρωταθλήµατα θα πρέπει να 
συµπληρώσουν ξεχωριστά την φόρµα δήλωσης συµµετοχής. Μια φόρµα δήλωσης ανά µαθητή. Ο 
αριθµός κινητού τηλεφώνου που θα δηλωθεί θα αποτελεί τον κωδικό αριθµό δήλωσης του κάθε 
µαθητή-τριας µε τον οποίο θα γίνει και η ταυτοποίηση της κατάθεσης του οργανωτικού παραβόλου. 

• Όσοι επιθυµούν να δηλώσουν 2 ή περισσότερους µαθητές-τριες, θα πρέπει να συµπληρώνουν τον 
ίδιο αριθµό τηλεφώνου και στο 2ο ή 3ο κ.ο.κ. µαθητή-τρια προσθέτοντας στο τέλος ένα ψηφίο 
παραπάνω. π.χ Αν δηλωθεί ο αριθµός κινητού 6999999999 για τον 1ο µαθητή-τρια για τον 2ο θα 
δηλωθεί 69999999991, για τον τρίτο 69999999992 κ.ο.κ. ώστε κάθε παιδί να έχει µοναδικό κωδικό 
δήλωσης. 

Β. Για τα ΟΜΑ∆ΙΚΑ 
• Οι µαθητές-τριες κάθε σχολείου δηλώνονται σε µία φόρµα δήλωσης συµµετοχής. Στην φόρµα αυτή 

θα πρέπει να δηλωθεί α) η βασική σύνθεση της οµάδας (µέχρι 6 µαθητές), και β) η σύνθεσή της για 
τον πρώτο γύρο σύµφωνα µε το άρθρο 7.5 της παρούσας προκήρυξης (υποβάλλονται σε χωριστές 
φόρµες). 

14.9. Οδηγίες για την κατάθεση των οργανωτικών παραβόλων 
Α. Για τα ΑΤΟΜΙΚΑ 

• Στην αιτιολογία της κατάθεσης θα αναγράφεται ΜΟΝΟ ο δηλωµένος αριθµός κινητού 
τηλεφώνου (που αποτελεί και τον κωδικό αριθµό δήλωσης του κάθε µαθητή-τριας) όπως θα έχει 
συµπληρωθεί στη φόρµα δήλωσης συµµετοχής. 

• Για οµαδικές καταθέσεις (για περισσότερους από έναν µαθητές-τριες) στην αιτιολογία θα πρέπει:  
o Για άτοµα της ίδιας οικογένειας να αναγράφεται ΜΟΝΟ ο δηλωµένος αριθµός κινητού 

τηλεφώνου του 1ου µαθητή –τριας χωρίς το πρόσθετο τελικό ψηφίο  
o Για συλλόγους να αναγράφεται ΜΟΝΟ ο δηλωµένος αριθµός κινητού τηλεφώνου ενός 

εκ των µαθητών –τριών και στη συνέχεια να αποστέλλονται αναλυτικά όλα τα ονόµατα των 
συµµετεχόντων στο e-mail της ΕΣΟ (info@chessfed.gr).  

Β. Για τα ΟΜΑ∆ΙΚΑ  
• Στην αιτιολογία της κατάθεσης θα αναγράφεται το όνοµα του σχολείου, όπως ακριβώς 

συµπληρωθεί στην φόρµα δήλωσης για τα οµαδικά πρωταθλήµατα. 
 
ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ∆ΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ 
ΑΝ ΖΗΤΗΘΕΙ. 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΦΟΡΜΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ: 
https://chessfed.gr/sxolika2022 

  
15. ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΜΑ∆ΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ:  

15.1. Η σύνθεση των οµάδων θα είναι 4µελής µε υποχρεωτική συµµετοχή 1 τουλάχιστον κοριτσιού στην 4η 
σκακιέρα.  

15.2. Οι οµάδες µε την έναρξη των αγώνων θα δηλώσουν τη βασική σύνθεσή τους (αποτελούµενη το πολύ από 6 
µέλη), µε τη σειρά που θα αγωνίζονται στις 3 γενικές σκακιέρες και θα ισχύει για όλο το πρωτάθληµα.  

15.3. Όπως αναφέρεται στο άρθρο 7.5 της παρούσας προκήρυξης οι δηλωµένοι υπεύθυνοι των σχολείων 
θα πρέπει να συµπληρώσουν και να στείλουν µέσω της ηλεκτρονικής φόρµας που θα υπάρχει στην 
ιστοσελίδα της διοργάνωσης https://chessfed.gr/sxolika2022 το αργότερο µέχρι και την Παρασκευή 10 
Ιουνίου και ώρα 20:00:  

Α. τη βασική σύνθεση της οµάδας τους (µέχρι 6 µαθητές) 
Β. τη σύνθεση της οµάδας τους για τον πρώτο γύρο. 

15.4. Σε περίπτωση που δεν σταλεί σύνθεση, το σχολείο θα αγωνιστεί στον πρώτο γύρο µε τη βασική του 
σύνθεση. 

15.5. Κάθε οµάδα υποχρεούται να αποστείλει µε e-mail το έντυπο ότι όλα τα µέλη της είναι µαθητές του 
συγκεκριµένου σχολείου στο email:  ekorres@gmail.com. Το έντυπο µπορεί να είναι υπογεγραµµένο: 
είτε από τον αρµόδιο του σχολείου (διευθυντή, υποδιευθυντή, γραµµατεία κλπ.), είτε από τον 
πρόεδρο του συλλόγου γονέων και κηδεµόνων του σχολείου. 

  
16. ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ:  

16.1. Το αναλυτικό πρόγραµµα όλων των παράλληλων εκδηλώσεων θα ανακοινωθεί αργότερα. 
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17.  ΓΕΝΙΚΑ:  
Το e-mail επικοινωνίας µε την οργανωτική επιτροπή είναι: ekorres@gmail.com 

17.1. Περισσότερες πληροφορίες – επικοινωνία στα τηλέφωνα: 
• 21049544411 (από 17:00 έως 21:00) 
• 6973854050 (από 10:30 έως 22:30) 
• 6986021643 (από 13:00 έως 22:30) 
• 6984084050 (από 13:00 έως 22:30) 
• 69703242182 (από 13:00 έως 22:30) 

17.2. Για κάθε ζήτηµα που δεν προβλέπεται από αυτή την Προκήρυξη ή από τους κανονισµούς της FIDE και της 
ΕΣΟ, αρµόδια είναι η διεύθυνση των αγώνων.  

17.3. ∆ιευκρινίζεται ρητά ότι, ισχύουν οι κανονισµοί rapid play της FIDE (FIDE handbook, Laws of Chess) .  
17.4. Σε όλες τις πανελλήνιες διοργανώσεις που διεξάγονται σε δηµόσιους χώρους επιτρέπεται η φωτογράφηση-

βιντεοσκόπηση  αθλητών µόνο από τον εξουσιοδοτηµένο φωτογράφο της διοργάνωσης. Το συγκεκριµένο 
φωτογραφικό ή οπτικοακουστικό υλικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί νόµιµα µόνο από την ΕΣΟ για την προβολή 
της διοργάνωσης και του αθλήµατος γενικότερα. (αποφάσεις ∆Σ 19/9/2015-9/12/2017). ∆ιευκρινίζεται ότι 
επιτρέπεται στους θεατές η φωτογράφηση των αθλητών και αθλητριών τα πρώτα 5 λεπτά των αγώνων 
σύµφωνα µε τις οδηγίες του ∆ιευθυντή Αγώνων. 
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