ΔΝΧΗ ΚΑΚΙΣΙΚΧΝ ΧΜΑΣΔΙΧΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ
Αξ. Πξωη. 166/2019
ΑΣΟΜΙΚΟ ΥΟΛΙΚΟ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑ Δ...ΠΔ.Π. (2019)
ΟΜΑΓΙΚΟ ΥΟΛΙΚΟ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑ Δ...ΠΔ.Π. (2019)
1. ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ:
Η Έλσζε θαθηζηηθώλ σκαηείσλ Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ πξνθεξύζζεη ηα ρνιηθά Πξσηαζιήκαηα
γηα ην 2019, πνπ ζα δηεμαρζνύλ ηελ Κπξηαθή 17 Μαξηίνπ: ΑΣΟΜΙΚΟ: ώξα 10:00 - ΟΜΑΓΙΚΟ: ώξα 16:00.
ν
Σα Πξσηαζιήκαηα ζα δηεμαρζνύλ ζην 4 Γεληθό Λύθεην Κνξίλζνπ κε ζπλδηνξγαλσηή ηελ .Α.Κ.
ΑΡΓΟΝΑΤΣΗ.

2. ΤΣΗΜΑ ΓΙΔΞΑΓΧΓΗ ΑΓΧΝΧΝ:
Α) ΟΜΑΓΙΚΟ ΥΟΛΙΚΟ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑ: Θα δηεμαρζεί ζε ηξεηο νκίινπο κε Διβεηηθό ζύζηεκα 5 γύξσλ.
νο
νο
νο
1 όκηινο: Γεκνηηθά, 2 όκηινο: Γπκλάζηα, 3 όκηινο: Λύθεηα.
Πξνϋπόζεζε γηα ηε δεκηνπξγία νκίινπ είλαη ε ζπκκεηνρή ηνπιάρηζηνλ 6 νκάδσλ (πνπι 5 γύξσλ). ε
αληίζεηε πεξίπησζε ζα γίλεη ζπγρώλεπζε νκίισλ (όπνπ ζα ηζρύζεη μερσξηζηή θαηάηαμε θαη βξαβεύζεηο). Ο
Γηεπζπληήο ησλ Αγώλσλ ζε ζπλελλόεζε κε ηνλ επηθεθαιήο δηαηηεηή κπνξεί λα αιιάμεη ην ζύζηεκα ησλ
αγώλσλ αλάινγα κε ηνλ ηειηθό αξηζκό ησλ ζπκκεηνρώλ.
Β) ΑΣΟΜΙΚΟ ΥΟΛΙΚΟ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑ: Οη ζπκκεηέρνληεο ζα ρσξηζηνύλ ζε νκίινπο θαηά ηάμε θαη ζα
αγσληζηνύλ ζηηο εμήο 11 θαηεγνξίεο:
1
Μαζεηέο-Μαζήηξηεο
Νηπιαγωγείων
2
Μαζεηέο-Μαζήηξηεο
Α’ Τάξης Γημοτικών Σχολείων
3
Μαζεηέο-Μαζήηξηεο
Β’ Τάξης Γημοτικών Σχολείων
4
Μαζεηέο-Μαζήηξηεο
Γ’ Τάξης Γημοτικών Σχολείων
5
Μαζεηέο-Μαζήηξηεο
Γ’ Τάξης Γημοτικών Σχολείων
6
Μαζεηέο-Μαζήηξηεο
Δ’ Τάξης Γημοτικών Σχολείων
7
Μαζεηέο-Μαζήηξηεο
ΣΤ’ Τάξης Γημοτικών Σχολείων
8
Μαζεηέο-Μαζήηξηεο
Α’ Γυμνασίου
9
Μαζεηέο-Μαζήηξηεο
Β’ Γυμνασίου
10
Μαζεηέο-Μαζήηξηεο
Γ’ Γυμνασίου
11
Μαζεηέο-Μαζήηξηεο
Λυκείων
Με βάζε ηνλ αξηζκό ησλ ζπκκεηερόλησλ, ην ζύζηεκα αγώλσλ θαζνξίδεηαη ζύκθσλα κε ηνλ παξαθάησ
πίλαθα:
ΤΜΜΔΣΟΥΔ
ΤΣΗΜΑ ΑΓΧΝΧΝ
3-4
Κπθιηθό ζύζηεκα (πνπι) δηπιώλ παξηίδσλ
5-6
Κπθιηθό ζύζηεκα (πνπι)
7-20
Διβεηηθό 5 γύξσλ
≥20
Διβεηηθό 7 γύξσλ
Ο Γηεπζπληήο ησλ Αγώλσλ ζε ζπλελλόεζε κε ηνλ επηθεθαιήο δηαηηεηή κπνξεί λα αιιάμεη ην ζύζηεκα
ησλ αγώλσλ αλάινγα κε ηνλ ηειηθό αξηζκό ησλ ζπκκεηνρώλ.
Η αξρηθή θαηάηαμε ζηνπο νκίινπο ζα γίλεη κε αιθαβεηηθή ζεηξά γηα ηα Νεπηαγσγεία, ηελ Α’, Β’ θαη Γ’
Γεκνηηθνύ. ε όιεο ηηο ππόινηπεο ηάμεηο ε αξρηθή θαηάηαμε ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηα εζληθά ΔΛΟ ηεο
1.1.2019 (κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ν καζεηήο-ηξηα έρεη ΔΛΟ κεγαιύηεξν ή ίζν ηνπ 1040, αιιηώο θαη πάιη
αιθαβεηηθά).

3. ΤΝΘΔΗ ΟΜΑΓΙΚΧΝ ΥΟΛΙΚΧΝ ΑΓΧΝΧΝ:
Η ζύλζεζε ησλ νκάδσλ ζα είλαη 4κειήο κε ππνρξεσηηθή ζπκκεηνρή 1 ηνπιάρηζηνλ θνξηηζηνύ. Οη νκάδεο
κε ηελ έλαξμε ησλ αγώλσλ ζα δειώζνπλ ηε βαζηθή ζύλζεζή ηνπο (απνηεινύκελε από 4 κέιε), κε
ε
κνλαδηθό πεξηνξηζκό ηε ζπκκεηνρή καζήηξηαο ζηελ 4 ζθαθηέξα. Η ζεηξά ησλ ζθαθηέξσλ ζηε βαζηθή
ζύλζεζε δελ αιιάδεη θαη ηζρύεη γηα όιν ην πξσηάζιεκα.
Κάζε ζρνιηθή νκάδα ππνρξενύηαη λα πξνζθνκίζεη, πξηλ ηελ έλαξμε ηωλ αγώλωλ, ζηνλ
επηθεθαιήο δηαηηεηή, βεβαίωζε ηνπ ζρνιείνπ όηη όια ηα κέιε ηεο είλαη καζεηέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
ζρνιείνπ.

4. ΥΡΟΝΟ ΚΔΦΗ:
Οη αγώλεο ζην Οκαδηθό Πξσηάζιεκα θαη ζην Αηνκηθό Πξσηάζιεκα ζα δηεμαρζνύλ κε ειεθηξνληθά
ρξνλόκεηξα θαη ρξόλν ζθέςεο γηα θάζε αζιεηή, 10 ιεπηά γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο παξηίδαο. Δπηπιένλ,
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από ηελ πξώηε θίλεζε θαη γηα θάζε θίλεζε πνπ νινθιεξώλεη ν αζιεηήο, παίξλεη αθόκε πέληε δεπηεξόιεπηα
εο
(5’’) ρξόλνπ ζθέςεο (απόθαζε ηνπ Γ ηεο 1 Μαξηίνπ 2017).

5. ΑΡΗ ΙΟΒΑΘΜΙΑ:
Θα ηζρύζνπλ θαηά ζεηξά ηα αθόινπζα θξηηήξηα άξζεο ηζνβαζκίαο:
Α) Γηα ην νκαδηθό πξωηάζιεκα: ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ηα θξηηήξηα θαηάηαμεο ησλ νκάδσλ είλαη
θαηά ζεηξά :
(α). Απνηέιεζκα ηνπ ηνπξλνπά ησλ ηζόβαζκσλ (βαζκνί, πόληνη, εάλ έρνπλ παίμεη όινη κεηαμύ ηνπο).
(β). Σν ζύλνιν ησλ πόλησλ ζε όινπο ηνπο αγώλεο.
(γ). Σν ζύλνιν ησλ πόλησλ θαηά ζεηξά ζηε 1ε ζθαθηέξα, ζηε 2ε, θ.ν.θ
Β) Γηα ην αηνκηθό πξωηάζιεκα:
Γηα ειβεηηθό ζύζηεκα
(α). Απνηέιεζκα ηνπ ηνπξλνπά ησλ ηζόβαζκσλ (εάλ έρνπλ παίμεη όινη κεηαμύ ηνπο).
(β). Σν θξηηήξην Μπνύρνιηδ (βαζκνί αληηπάισλ).
(γ). Σν θξηηήξην όλλεκπνξλ-Μπέξγθεξ (βαζκνί αληηπάισλ αλάινγα κε ην απνηέιεζκα).
(δ). Άζξνηζκα πξννδεπηηθήο βαζκνινγίαο (θαη ηα θξηηήξηα άξζεο ηεο).
Γηα θπθιηθό ζύζηεκα (round robin)
(α). Σν ζύζηεκα όλλεκπνξλ-Μπέξγθεξ (βαζκνί αληηπάισλ αλάινγα κε ην απνηέιεζκα).
(β). Αξηζκόο ληθώλ (πξνεγείηαη ν ζθαθηζηήο-ηξηα κε ηηο πεξηζζόηεξεο λίθεο).
(γ). Καηάηαμε βαζκώλ ηνπ ηνπξλνπά κεηαμύ ησλ ηζόβαζκσλ (ηα κεηαμύ ηνπο απνηειέζκαηα).

6. ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ:
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην αηνκηθό πξσηάζιεκα έρνπλ νη καζεηέο θαη καζήηξηεο ησλ Νεπηαγσγείσλ, ησλ
Γεκνηηθώλ ρνιείσλ, ησλ Γπκλαζίσλ θαη ησλ Λπθείσλ, Γεκνζίσλ θαη Ιδησηηθώλ, ησλ λνκώλ πνπ αλήθνπλ
ζηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ. Παξάβνιν ζπκκεηνρήο : 4 επξώ.
ην νκαδηθό πξσηάζιεκα δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ νη καζεηέο θαη καζήηξηεο ησλ Γεκνηηθώλ
ρνιείσλ, ησλ Γπκλαζίσλ θαη ησλ Λπθείσλ, Γεκνζίσλ θαη Ιδησηηθώλ ησλ λνκώλ πνπ αλήθνπλ ζηελ
Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ, κε 4κειείο νκάδεο. Δπηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή θαη πεξηζζνηέξωλ ηεο κίαο
νκάδαο από ην ίδην ζρνιείν.

7. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΓΧΝΧΝ - ΓΙΑΙΣΗΙΑ :
Γηεπζπληήο Αγώλσλ νξίζζεθε ν θ. Γηάλλεο Παπαθπξηάθνο θαη νη Γηαηηεηέο ζα νξηζζνύλ από ηελ ΣΔΓ ηεο
ΔΠΔΠ.

8. ΠΡΟΚΡΙΔΙ:

α

α

Α) Γηα ην νκαδηθό πξωηάζιεκα: ηελ Σειηθή Φάζε πξνθξίλνληαη ηα ηέζζεξα 1 Γεκνηηθά θαη ηα δύν 1
Γπκλάζηα.
νη
Β) Γηα ην αηνκηθό πξωηάζιεκα: Γηα ηελ ηειηθή θάζε πξνθξίλνληαη νη δύν 1 ληθεηέο θάζε θαηεγνξίαο
νο
από ηα δεκνηηθά θαη ηα γπκλάζηα θαη ν 1 από ην Λύθεην. Δπίζεο πξνθξίλεηαη θαη ην πξώην θνξίηζη αλά
θαηεγνξία ζπλ 25 ζέζεηο πνπ ζα θαηαλεκεζνύλ αλαινγηθά κε ηηο ζπκκεηνρέο, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ην
25% είλαη θνξίηζηα.
Γηα ηνπο πξνθξηλόκελνπο, ηζρύεη ην ζύζηεκα επηιαρόλησλ (εάλ δελ πάεη ν πξώηνο αλαπιεξώλεηαη από
ηνλ δεύηεξν θ.ν.θ.) ηόζν ζην νκαδηθό όζν θαη ζην αηνκηθό πξσηάζιεκα.
Γηθαηνύληαη επίζεο ζπκκεηνρή ζηελ Σειηθή Φάζε θαη όζνη δελ πξνθξίζεθαλ ζην αηνκηθό, αιιά
αγωλίζηεθαλ ζηα πξνθξηκαηηθά νκαδηθά, πξνθξίζεθαλ κε ηελ νκάδα ηνπ ζρνιείνπ ηνπο θαη έιαβαλ
κέξνο ζην Οκαδηθό ρνιηθό Πξσηάζιεκα. Γηεπθξηλίδεηαη
όηη ε παξαπάλω ξύζκηζε αθνξά
απνθιεηζηηθά όζνπο δελ έρνπλ πξνθξηζεί ζην αηνκηθό πξωηάζιεκα.

9. ΒΡΑΒΔΤΔΙ:
ην Οκαδηθό πξσηάζιεκα, θύπειιν ζα πάξεη ε πξώηε νκάδα θάζε θαηεγνξίαο θαη κεηάιιηα νη
ζπκκεηέρνληεο ζε απηήλ.
ην Αηνκηθό πξσηάζιεκα, θύπειιν ζα πάξεη ν πξώηνο θάζε θαηεγνξίαο, κεηάιιηα ζα πάξνπλ νη ηξεηο
ν
πξώηνη θάζε θαηεγνξίαο όπσο θαη ην 1 θνξίηζη θάζε θαηεγνξίαο. ε όζεο θαηεγνξίεο ππάξρνπλ 6 ή
πεξηζζόηεξεο ζπκκεηνρέο θνξηηζηώλ, ζα πάξνπλ κεηάιιηα ηα ηξία πξώηα θνξίηζηα. Δάλ έλα θνξίηζη
θαηαηαγεί ζηνπο ηξεηο πξώηνπο ηεο γεληθήο θαηάηαμεο παίξλεη όια ηα έπαζια πνπ ηνπ αλαινγνύλ.

10. ΓΗΛΧΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ:
Γειώζεηο ζπκκεηνρήο κέρξη ηελ Παξαζθεπή 15 Μαξηίνπ ζην δηνξγαλσηή ζύιινγν :
θαθηζηηθή Αθαδεκία Κνξηλζίαο “ΑΡΓΟΝΑΤΣΗ”.
Τπεύζπλε : Βίθπ Λνπξίδα
Σει. : 697 0603050
e-mail: argonaytis.chess@gmail.com ή ζην e-mail ηεο ΔΠΔΠ : esspep.skaki@gmail.com
ειίδα 2 από 3

ΔΝΧΗ ΚΑΚΙΣΙΚΧΝ ΧΜΑΣΔΙΧΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ
ηηο δειώζεηο ζπκκεηνρήο αλαγξάθεηαη ην νλνκαηεπώλπκν, ε θαηεγνξία (π.ρ. Β’ Γεκνηηθνύ) θαη έλα
ηειέθσλν επηθνηλσλίαο.
Η επηβεβαίσζε ησλ ζπκκεηνρώλ γηα ην αηνκηθό ζα γίλεη ηελ Κπξηαθή 17/03/2019 από ηηο 08.30 έσο ηηο
09.30 ζην ρώξν ησλ αγώλσλ.
ν
Όζνη καζεηέο θάλνπλ επηβεβαίσζε κεηά ηηο 09.30 ζα αγσληζηνύλ ζηνλ 2 γύξν.
Η επηβεβαίσζε ησλ ζπκκεηνρώλ γηα ην νκαδηθό ζα γίλεηαη ηελ Κπξηαθή 17/03/19 έσο ηηο 14:00.
ν
Όζεο νκάδεο θάλνπλ επηβεβαίσζε κεηά ηηο 14:00 ζα αγσληζηνύλ ζηνλ 2 γύξν.
Γηα όζνπο πξνθξηζνύλ ζηελ ηειηθή θάζε νη δειώζεηο πξέπεη λα γίλνπλ κέρξη ηελ Σξίηε 2/04/2019 ζην
email ηεο ΔΠΔΠ, esspep.skaki@gmail.com.

11. ΓΔΝΙΚΑ:
Γηα θάζε δήηεκα πνπ δελ πξνβιέπεηαη από απηή ηελ πξνθήξπμε ή από ηνπο θαλνληζκνύο ηεο FIDE θαη
ηεο ΔΟ, αξκόδηα είλαη ε δηεύζπλζε ησλ αγώλσλ.
Δλεκέξσζε γηα ηνπο αγώλεο ζα ππάξρεη ζην www.esspep.gr θαη ζην http://korinthiachess.gr

Η ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ΔΤΑΓΓΔΛΙΑ ΑΤΓΟΤΛΗ

ΑΛΔΞΗ ΜΠΟΤΡΝΑΚΑ

ειίδα 3 από 3

