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Η Ένωση Συλλόγων Γονέων Δήμου Νέας Σμύρνης, με τη συνεργασία των Συλλόγων Γονέων
του 7ου & 15ου Δημοτικών Σχολείων διοργανώνουν την Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2010 Σχ
ολικό Τουρνουά Σκάκι...

ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Ραιδεστού 32-34
Τ.Κ. 17122
Τηλ./ fax : 210 9417880
ΣΧΟΛΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΚΑΚΙ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Για μαθητές Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων
Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2010,
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ
Η Ένωση Συλλόγων Γονέων Δήμου Νέας Σμύρνης, με τη συνεργασία των Συλλόγων Γονέων
του 7ου & 15ου Δημοτικών Σχολείων διοργανώνουν, το Σχολικό τουρνουά Σκάκι για
μαθητές Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων
ΤΟΠΟΣ
7ο - 15ο Δημοτικά Σχολεία Νέας Σμύρνης
(Ευξ. Πόντου & Αγ. Σαράντα Νέα Σμύρνη )
ΧΡΟΝΟΣ:
Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2010
Ώρα προσέλευσης:9:00
Έναρξη αγώνων: 9:45
Τελετή Απονομής:13:45
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μαθητές των Δημοτικών Σχολείων & Νηπιαγωγείων
Νέας Σμύρνης, καθώς και οι σκακιστές Δημοτικών και Νηπιαγωγείων που ανήκουν ή
παρακολουθούν μαθήματα στους σκακιστικούς συλλόγους της Νέας Σμύρνης (ΠΑΝΙΩΝΙΟ
ΓΣΣ & ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ)
Οι αγώνες θα γίνουν σε επτά ομίλους (ένας όμιλος ανά τάξη).
Αν οι συμμετοχές. των Νηπιαγωγείων είναι πολύ λίγες αυτά είναι δυνατόν να συμμετέχουν
στον όμιλο της πρώτης Δημοτικού με ξεχωριστή όμως βαθμολογία (θα αποφασίσει ο
διευθυντής αγώνων) .
Το σύστημα των αγώνων θα είναι ελβετικό 5 ή 6 γύρων ανάλογα με τις συμμετοχές.
Αν οι συμμετοχές σε μια τάξη είναι λιγότερες από 6 τότε θα εφαρμόσουμε κυκλικό
σύστημα απλών ή διπλών συναντήσεων.( θα αποφασίσει ο διευθυντής αγώνων).
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
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Οι δηλώσεις θα στέλνονται ηλεκτρονικά ή με FAX στους:
1. ΧΡΗΣΤΟ ΣΤΟΥΜΠΟ: e- mail:chr.st.54@gmail.com
2. ΣΤΑΘΗ ΠΡΑΠΑ: e-mail: stprapas@otenet.gr fax:2109417880
Για καλύτερη οργάνωση παρακαλούνται οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής των Δημοτικών
Σχολείων να συγκεντρώσουν τις δηλώσεις συμμετοχής (Τάξη –επώνυμο – όνομα –τηλέφωνο
–σχολείο-) και να τις στείλουν με Fax ή ηλεκτρονικά μέχρι την Παρασκευή 22/10/2010
Σε κάθε περίπτωση όμως, ακόμη και αν έχουν δηλώσει νωρίτερα συμμετοχή, όλοι οι
συμμετέχοντες θα πρέπει να επιβεβαιώσουν στη γραμματεία των αγώνων με την παρουσία
τη συμμετοχή τους στους αγώνες μισή ώρα πριν την έναρξη του 1ου γύρου. Δηλώσεις
συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και 30΄ πριν την έναρξη του 1ου γύρου.
ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ
Ο χρόνος σκέψης ορίζεται 15' για κάθε παίκτη για ολόκληρη την παρτίδα
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΡΣΗΣ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
Θα ισχύσουν τα εξής κριτήρια κατά σειρά:
1. Τουρνουά ισοβάθμων. (Αν έχουν αγωνιστεί μεταξύ τους)
2. Συντελεστής µπούχολτς
3. Άθροισμα προοδευτικής βαθμολογίας και κριτήρια άρσης της
4. Κλήρωση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ
Θα ισχύσουν οι κανονισμοί της Ε.Σ.Ο.
ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ – ΕΠΑΘΛΑ
Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί αναμνηστικό δίπλωμα
1. ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ
Στους τρεις πρώτους κάθε τάξης θα δοθεί κύπελλο και στο 1ο κορίτσι μετάλλιο.
Αν ένα κορίτσι είναι στην τριάδα παίρνει κύπελλο και μετάλλιο.
2. ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ
Στα τρία Δημοτικά που θα συγκεντρώσουν την μεγαλύτερη βαθμολογία θα δοθούν κύπελλα.
Η βαθμολογία θα προκύψει από το άθροισμα των πέντε καλύτερων ατομικών
αποτελεσμάτων ανεξαρτήτως τάξεως (το μικρότερο άθροισμα προηγείται) .
Σε Σχολεία με λιγότερες από πέντε συμμετοχές το άθροισμα θα συμπληρώνεται με το
αριθμό συμμετοχών του μεγαλύτερου ομίλου.
Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας θα ληφθεί υπόψη και ο συνολικός αριθμός των συμμετοχών ανά
Σχολείο και σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας κλήρωση.
ΔΙΑΦΟΡΑ
Για κάθε ζήτηµα που δεν προβλέπεται από αυτή την προκήρυξη ή από τους κανονισμούς της
ΕΣΟ. και της FIDE, καθώς και για κάθε έκτακτο περιστατικό, αρµόδιοι να αποφασίσουν
είναι οι:
1. Στάθης Πράπας για οργανωτικά θέματα
2. Χρήστος Στούμπος για αγωνιστικά θέματα.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Στάθης Πράπας: 6937041967
Χρήστος Στούμπος :6976430071 – 2109344748

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων
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Δήμου Νέας Σμύρνης
Στάθης Πράπας
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