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Αγριά, 16.03.2023 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2023 
 
 

1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 
Ο Α.Ό. Αγριάς «ΑΘΛΟΣ» και η Ακαδημία Σκακιστών Βόλου, σε συνεργασία με την 

Τοπική Επιτροπή Σκακιστικών Σωματείων Θεσσαλίας (Τ.Ε.Σ.Σ.Θ.) και την υποστήριξη του 
Λυκείου Αγριάς, διοργανώνει το «Ατομικό Μαθητικό Πρωτάθλημα Θεσσαλίας 2023», για 
μαθητές/τριες Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου. 

 

2. ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
Λύκειο Αγριάς Μαγνησίας. 

 
3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Όλοι οι μαθητές/τριες Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων της 
Θεσσαλίας. 
Αντί παραβόλου συμμετοχής, προαιρετικά όσοι θέλουν, μπορούν να προσφέρουν 

τρόφιμα μακράς διαρκείας, τα οποία θα δοθούν στο «Σπίτι Γαλήνης του Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου 
Αγριάς». 

 

4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 

Ελβετικό σύστημα 5 ή 6 γύρων αναλόγως των συμμετοχών. 
 

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Οι αγώνες θα διεξαχθούν την Κυριακή, 09.04.2023, όπως παρακάτω: 
09:30 - 10:30 Εγγραφές - Επιβεβαιώσεις συμμετοχών. 
10:45 Τελετή έναρξης 
11:00 1ος Γύρος 
11:40 2ος Γύρος 
12:20 3ος Γύρος 
13:00 4ος Γύρος 
13:40 5ος Γύρος 
14:20 6ος Γύρος 
14:30 Τελετή λήξης – Απονομές. 

 
6. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Οι αγώνες θα γίνουν στις εξής κατηγορίες: 
α. Μαθητές/τριες Νηπιαγωγείων. 
β. Μαθητές/τριες Α’ Δημοτικού Σχολείου. 
γ. Μαθητές/τριες Β’ Δημοτικού Σχολείου. 
δ. Μαθητές/τριες Γ’ Δημοτικού Σχολείου. 
ε. Μαθητές/τριες Δ’ Δημοτικού Σχολείου. 
στ. Μαθητές/τριες Ε’ Δημοτικού Σχολείου. 
ζ. Μαθητές/τριες ΣΤ’ Δημοτικού Σχολείου. 
η. Μαθητές/τριες Γυμνασίου. 
θ. Μαθητές/τριες Λυκείου.. 
Οι διοργανωτές αναλόγως του αριθμού των συμμετεχόντων ανά κατηγορία, μπορούν 

να συμπτύξουν ή να διαχωρίσουν περαιτέρω τις κατηγορίες αυτές. 
 

7. ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ 
Οι αγώνες θα διεξαχθούν με ηλεκτρονικά χρονόμετρα και χρόνο σκέψης 10'+5''. 
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8. ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ – ΑΡΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ 
Σε κάθε κατηγορία, η τελική κατάταξη καθορίζεται από τους βαθμούς που 

συγκεντρώνουν οι αθλητές. 
Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα ισχύσουν κατά σειρά τα ακόλουθα κριτήρια άρσης ισοβαθμίας: 

α. Αποτέλεσμα του τουρνουά των ισοβάθμων.(11) 
β. Το κριτήριο Μπούχολτζ (βαθμοί αντιπάλων). (37) 
γ. Το κριτήριο Σόννεμπορν-Μπέργκερ (βαθμοί αντιπάλων ανάλογα με το 

αποτέλεσμα). (52) 
 

9. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΩΝ – ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 

Διεύθυνση Αγώνων: Ραφτόπουλος Στέφανος και Σουλικιάς Αντώνιος. 
Διαιτητές θα οριστούν πριν την έναρξη των αγώνων. 

 
10. ΕΠΑΘΛΑ 

Θα απονεμηθούν χρυσό, ασημένιο, χάλκινο μετάλλιο στους 3 πρώτους των 13 κατηγοριών 
(Νήπια, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού, Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου και Α’, Β’, Γ’ Λυκείου), καθώς και 
στο 1ο κορίτσι, της κάθε κατηγορίας. 
 

11. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Δηλώσεις συμμετοχής, μέχρι το Σάββατο, 08.04.2023 και ώρα 15:00', στο e-mail.: 

topionaki@gmail.com 

Απαιτούμενα στοιχεία κατά τη δήλωση συμμετοχής: 
α. Ονοματεπώνυμο. 
β. Χρονολογία γέννησης. 
γ. Σχολείο φοίτησης. 
δ. Τάξη φοίτησης. 
ε. e-mail – τηλέφωνο επικοινωνίας. 

 
12. ΔΙΑΦΟΡΑ 

α. Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από αυτή την Προκήρυξη, αρμόδια 
είναι η Διεύθυνση των αγώνων. 

β.       Η οριστική επιβεβαίωση των συμμετοχών στο τουρνουά, θα πραγματοποιηθεί 
με τη φυσική παρουσία των συμμετεχόντων κατά τις εγγραφές. 

γ. Η Διεύθυνση του τουρνουά διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής του 
προγράμματος των αγώνων. 

δ.   Στην αίθουσα αγώνων επιτρέπεται η παραμονή ΜΟΝΟ των αγωνιζομένων 
παικτών και του προσωπικού της διοργάνωσης. Παίκτης που τελειώνει την παρτίδα του, θα 
πρέπει να εγκαταλείπει την αίθουσα αγώνων. 

ε. Η Διεύθυνση των αγώνων έχει το καθήκον της ενημέρωσης των γονέων και 
συνοδών για οποιοδήποτε θέμα της διοργάνωσης. 

στ. Η είσοδος στην αίθουσα κληρώσεων επιτρέπεται ΜΟΝΟ στο προσωπικό της 
διοργάνωσης. 

ζ.       Αθλητής που απουσιάζει αδικαιολόγητα, χωρίς να ενημερώσει τον διαιτητή, 
από κάποιο γύρο, θα θεωρηθεί ότι αποχώρησε από το τουρνουά και δεν θα κληρωθεί για 
τους επόμενους γύρους. Επιτρέπονται 2 δικαιολογημένες απουσίες. 

η. Την ευθύνη μετακίνησης και φύλαξης των μαθητών/τριών στο χώρο των 
αγώνων, φέρουν οι γονείς και οι συνοδοί αυτών. 

θ.    Φωτογραφικό ή οπτικοακουστικό υλικό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί νόμιμα 
από τους διοργανωτές, για την προβολή του τουρνουά και του αθλήματος γενικότερα. 

ι. Στον χώρο των αγώνων θα λειτουργεί κυλικείο για την εξυπηρέτηση των μαθητών-
σκακιστών και των συνοδών τους. 

 

 
Για τον ΑΘΛΟ 

 
Αντώνιος Γ. Σουλικιάς 

Για την Ακαδημία Σκακιστών Βόλου 

 
Στέφανος Ραφτόπουλος 

 

mailto:topionaki@gmail.com

