
 
 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2008 
 

Κυριακή 6 Απριλίου 2008 

ώρα 10.00 
 

 

∆ιοργάνωση: 

 

∆ήµος Καλλιθέας 
 

ΝΠ∆∆ ∆ήµου Καλλιθέας 

«Για τον Αθλητισµό και τα Σπορ» 
 

 

Σκακιστικός Όµιλος Καλλιθέας 
 

 

Για αγόρια και κορίτσια δηµοτικών, γυµνασίων και λυκείων της 

Καλλιθέας 

 

Στο 2ο Γυµνάσιο Καλλιθέας 

Μεγαλουπόλεως 21, Αγ. Ελεούσα 



ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ 
ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2008 

 

∆ιοργανωτές:     ∆ήµος Καλλιθέας, ΝΠ∆∆ «Για τον Αθλητισµό και τα Σπορ», 

Σκακιστικός Όµιλος Καλλιθέας 

∆ικαίωµα συµµετοχής:     Μαθητές και µαθήτριες δηµοτικών σχολείων, γυµνασίων 

και λυκείων (δηµόσιων & ιδιωτικών) της Καλλιθέας, καθώς και µαθητές και 

µαθήτριες άλλων σχολείων εφόσον είναι σκακιστές των σωµατείων της Καλλιθέας ή 

µόνιµοι κάτοικοι Καλλιθέας. 

Χώρος αγώνων:     2ο Γυµνάσιο, Μεγαλουπόλεως 21, Αγ. Ελεούσα. 

Πρόγραµµα αγώνων:     Οι αγώνες θα γίνουν την ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008 

από τις 10:00 π.µ. µέχρι τις 2:00 µ.µ. περίπου. 

Σύστηµα αγώνων:     Μηχανογραφηµένο ελβετικό 5 γύρων (µε δικαίωµα των 

διοργανωτών να προσαρµόσουν τον αριθµό των γύρων και των επιµέρους 

κατηγοριών ανάλογα µε τον αριθµό των συµµετοχών). 

Κατηγορίες αγώνων:     Πέντε ανεξάρτητα τουρνουά: Α & Β δηµοτικού, Γ & ∆ 

δηµοτικού, Ε & Στ δηµοτικού, Α & Β γυµνασίου, Γ γυµνασίου & λύκειο. 

Έπαθλα:     α) Ατοµικά: Σε κάθε τουρνουά βραβεύεται µε κύπελλο το πρώτο αγόρι 

και το πρώτο κορίτσι, ενώ βραβεύονται µε µετάλλια οι τρεις πρώτοι και οι τρεις 

πρώτες στην τελική κατάταξη. Επιπλέον, πέρα από τους πρώτους της γενικής 

κατάταξης, βραβεύονται µε µετάλλια οι τρεις πρώτοι (αγόρια ή κορίτσια) που δεν 

ανήκουν σε σκακιστικό σύλλογο.  

                   β) Οµαδικά: Βραβεύονται συνολικά τα τρία καλύτερα δηµοτικά (από το 

άθροισµα των τεσσάρων καλύτερων µαθητών ή µαθητριών τους) και τα τρία 

καλύτερα γυµνάσια (από το άθροισµα των τριών καλύτερων µαθητών ή µαθητριών 

τους). Επίσης, θα δοθούν ειδικά βραβεία στο δηµοτικό και το γυµνάσιο που θα έχουν 

τις περισσότερες συµµετοχές. 

           Η απονοµή των επάθλων θα γίνει αµέσως µετά την ολοκλήρωση των αγώνων. 

Όλοι οι συµµετέχοντες θα πάρουν αναµνηστικά διπλώµατα. 

Χρόνος σκέψης:     Για κάθε παίκτη θα είναι περίπου δεκαπέντε (15) λεπτά. Ο χρόνος 

θα ελέγχεται µε τη βοήθεια σκακιστικών χρονοµέτρων ή, αν δεν υπάρχουν αρκετά, 

από τους διαιτητές. 

Κανονισµοί αγώνων και κριτήρια ισοβαθµίας:     Σύµφωνα µε τους επίσηµους 

κανονισµούς σκακιού της Ελληνικής Σκακιστικής Οµοσπονδίας (ΕΣΟ) και της 

∆ιεθνούς Σκακιστικής Οµοσπονδίας (FIDE). 

Πληροφορίες & ∆ηλώσεις Συµµετοχής: 

1) στο ΝΠ∆∆ «Για τον Αθλητισµό & τα Σπορ», Ελ. Βενιζέλου (Θησέως) 156, τηλ. 

210-9565618, κατά τις εργάσιµες ώρες 

2) στο Σκακιστικό Όµιλο Καλλιθέας, Λυκούργου 50, τηλ. 210-9592163 (Σάββατο, 

12-6 µ.µ.) ή στο τηλ. 210-9514312 (καθηµερινές, πρωινές ώρες) ή στο 

kallitheachess@gmail.com  (βλ. επίσης http://kallitheachess.wordpress.com ) 

3) την ηµέρα διεξαγωγής των αγώνων, µέχρι τις 9:30 π.µ., εφόσον υπάρχουν ακόµη 

θέσεις, στο χώρο των αγώνων.  


