
2ο ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟ 

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
Προκήρυξη Αγώνων 

 
Η  Ελληνογερμανική Αγωγή διοργανώνει: 

 
το 2ο Διαδικτυακό  

Σκακιστικό Τουρνουά Μαθητών/τριών 
της Περιφέρειας Αττικής 

(Ατομικοί Αγώνες) 
 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μαθητές και οι μαθήτριες  
από τους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής. 

 
• Οργανωτική Επιτροπή: 

Σούτος Κωνσταντίνος, Υπεύθυνος Φυσικής Αγωγής της Ελληνογερμανικής Αγωγής  
Πανούσης Κλέαρχος, Υπεύθυνος Φυσικής Αγωγής της Ελληνογερμανικής Αγωγής 
 

• Διεύθυνση των Αγώνων:  
Διευθύντρια Αγώνων ορίζεται η κα Σαράφογλου Μαρία 
 

• Ημερομηνία & ώρα:  
Οι αγώνες θα διεξαχθούν την Κυριακή 7 Μαρτίου 2021 και ώρα 17:00 μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας:  lichess.org   
 

• Δικαίωμα Συμμετοχής:  
Έχουν όλοι οι μαθητές και όλες οι μαθήτριες των Δημοτικών Σχολείων, και των 
Γυμνασίων/Λυκείων, δημόσιων και ιδιωτικών, της Περιφερείας Αττικής χωρίς καμία 
οικονομική επιβάρυνσή τους.  

 
 Δηλώσεις συμμετοχής:  

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να δηλώσουν την αίτηση συμμετοχής τους έως και δύο ημέρες 
πριν την ημερομηνία των αγώνων (Κυριακή 7/03/2021) ηλεκτρονικά και μόνο, στη 
διεύθυνση: 
 

ea.gr/chess  
 

• Πληροφορίες: ea.gr/chess  
 

Ώρα επιβεβαίωσης συμμετοχής στην πλατφόρμα (10’ λεπτά πριν την έναρξη) 
Προσοχή: Δεν θα γίνονται δεκτές δηλώσεις συμμετοχής την ημέρα των αγώνων. 

 



 Σύστημα αγώνων:  

Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες  θα αγωνιστούν σε μικτούς ομίλους ανά τάξη με 
ελβετικό σύστημα πέντε (7) γύρων.  

 Οι αγώνες θα γίνουν στις εξής 4 κατηγορίες-ομίλους: 

Μαθητές - Μαθήτριες Α' & Β Τάξης Δημοτικού 
Μαθητές - Μαθήτριες Γ' & Δ΄ Τάξης Δημοτικού 
Μαθητές - Μαθήτριες Ε' & Στ΄ Τάξης Δημοτικού 

Μαθητές - Μαθήτριες Γυμνασίων & Λυκείων 
 
 Αρχική κατάταξη 

Η αρχική κατάταξη των συμμετεχόντων θα γίνει με αλφαβητική σειρά.  

 Διεξαγωγή των αγώνων 

Οι αγώνες διεξάγονται σε συνέχεια. O ατομικός χρόνος σκέψης για κάθε παρτίδα είναι 10΄. 
Αφού ολοκληρωθούν όλοι οι αγώνες του ομίλου, ξεκινά ο επόμενος γύρος. Οι αγωνιζόμενοι 
πρέπει να μην απομακρύνονται από την πλατφόρμα των αγώνων (και τον υπολογιστή τους) και 
να ανταποκρίνονται άμεσα στις σχετικές ανακοινώσεις. Παίκτης/παίκτρια που δεν θα έχει 
παίξει την κίνηση στη σκακιέρα του υπολογιστή του 20’’ δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του 
τρέχοντος γύρου, θα χάνει την παρτίδα του συγκεκριμένου γύρου, χωρίς αγώνα. 

 Κανόνες  
Εφαρμόζονται οι κανόνες του Γρήγορου Σκακιού (Rapid) της Διεθνούς Ομοσπονδίας 
Σκακιού (FIDE. Διευκρινίζεται  ότι  όλες  οι  κληρώσεις  γίνονται  με  το  εγκεκριμένο  
από  τη  FIDE  πρόγραμμα κληρώσεων. 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΡΣΗΣ ΤΥΧΟΝ ΙΣΟΒΑΘΜΙΩΝ  
 
Για το ελβετικό σύστημα θα ισχύσουν τα κριτήρια ισοβαθμίας της πλατφόρμας lichess 
 
 Απονομές-Βραβεύσεις-Έπαθλα 

Βάση της τελικής κατάταξης κάθε ομίλου και μετά την άρση τυχόν ισοβαθμιών, θα 
βραβευτούν με χρυσό, ασημένιο και χάλκινο μετάλλιο οι αντίστοιχοι πρώτοι νικητές σε κάθε 
τάξη και το πρώτο κορίτσι σε κάθε κατηγορία. Σε όλους τους συμμετέχοντες θα αποσταλούν 
ηλεκτρονικά, διπλώματα συμμετοχής και μετάλλια-κύπελα μέσω courier. 
 
 Επικοινωνία:  

1. κα Σαράφογλου Μαρία, κιν:6946170694, email:maria.sarafoglou@gmail.com  
2. κος Σούτος Κωνσταντίνος, κιν:6977 301259, email: soutos@ea.gr 
3. κος Πανούσης Κλέαρχος, κιν:6936 754367, email: clpanousis@ea.gr  

 


