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13ν   ρ ν ι η θ ό   Π ξ ω η ά ζ ι ε κ α    θ ά θ η  Νέαο Φ η ι α δ έ ι θ ε η α ο – Νέαο Υ α ι θ ε δ ό λ α ο  

Κπξηαθή 22 Απξηιίνπ 2018 
 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΧΝΧΝ 

ΓΙΟΡΓΑΝΧΣΔ 

Ο θαθηζηηθόο Όκηινο Νέαο Φηιαδέιθεηαο, ν Γήκνο Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδόλαο θαη ε ρνιή Υαηδήβεε δηνξγαλώλνπλ 
ην 13o  ρνιηθό Πξσηάζιεκα θάθη Νέαο Φηιαδέιθεηαο- Νέαο Υαιθεδόλαο. 

 

ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ  
Κιεηδαξάο Νηθόιανο,                        Γεληθόο Γξακκαηέαο ηνπ θαθηζηηθνύ Οκίινπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο  

Κνληηώηε Δπκνξθία,   Πξόεδξνο ηνπ θαθηζηηθνύ Οκίινπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο  
Μαλσιεδάθεο Θεόδσξνο,                Γεκνηηθόο ύκβνπινο, εληεηαικέλνο γ ηα ζέκαηα αζιεηηζκνύ  

Μπαιάζθαο Νηθόιανο,  Γεληθόο Αξρεγόο ηνπ θαθηζηηθνύ Οκίινπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο 

Παπαινπθά Δπηπρία  Αληηδήκαξρνο Αζιεηηζκνύ, Παηδείαο, Πνιηηηζκνύ  

Υαηδήβεεο Γεώξγηνο                         Δθπξόζσπνο ρνιήο Υαηδήβεε  
 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΓΧΝΧΝ 

Γηεπζύληξηα Αγώλσλ νξίδεηαη ε  εξεηάθε Κσλζηαληίλα.  
 

ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ όινη νη καζεηέο θαη καζήηξηεο ησλ Νεπηαγσγείσλ, Γεκνηηθώλ, Γπκλαζίσλ θαη Λπθείσλ, αλεμαξηήησο 
ηόπνπ θαηνηθ ίαο. 
 

ΓΗΛΧΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ  
Οη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα δειώζνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο έσο θαη ηελ 20ε Απξηιίνπ 2018 ην κεζεκέξη, ζηνπο: 
 εξεηάθε Νηίλα    ηει: 6972571596 

 Έθε Μεζίξε    ηει: 6972974554 
 e-mail  θαθηζηηθνύ Οκίινπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο:  sonfilad [@ ] yahoo.gr  
 e-mail  εξεηάθε Κσλζηαληίλα:  seretakidina [@] gmail.com  

δειώλνληαο Ολνκαηεπώλπκν, έηνο γέλλεζεο, ρνιείν, Σάμε, ηειέθωλν θαη Αξηζκό Μεηξώνπ Δ..Ο. εθόζνλ είλαη 
εγγεγξακκέλνο/ε ζε ζύιινγν. 
 

ΥΧΡΟ θαη ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΧΝΧΝ 

Οη αγώλεο ζα γίλνπλ ηελ Κπξηαθή 22 Απξηιίνπ 2018 ζηε  ρνιή Υαηδήβεε, Οδόο Αδάλωλ 17 (δίπια ζην άιζνο). 
 

ΏΡΑ ΠΡΟΔΛΔΤΗ 

Ώξα πξνζέιεπζεο θαη επηβεβαίσζεο ζπκκεηνρήο 09.00΄πκ κέρξη 09.30΄ πκ. Ώξα Έλαξμεο: 10:00 π.κ απζηεξά. 
Όζνη πξνζέιζνπλ κεηά ηηο 9.30΄ ζα αγωληζηνύλ από ην 2ν γύξν. 
 

ΤΣΗΜΑ ΑΓΧΝΧΝ 

Οη καζεηέο θαη καζήηξηεο ζα αγσληζηνύλ ζε έλα όκηιν γ ηα θάζε ηάμε, κε Διβεηηθό ύζηεκα πέληε (5) γύξωλ.  
Σν ζύζηεκα ησλ αγώλσλ ζα νξηζζεί κε βάζε ησλ αξηζκό ζπκκεηνρώλ αλά ηάμε θαη ζύκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα:  

 

ΤΜΜΔΣΟΥΔ   ΤΣΗΜΑ ΑΓΧΝΧΝ 

Μέρξη 6                       Κπθιηθό ζύζηεκα (πνπι) 
≥7                       Διβεηηθό 5 γύξσλ  

 

Οη αγώλεο ζα γίλνπλ ζηηο εμήο 10 θαηεγνξίεο:  
Μαζεηέο - Μαζήηξηεο Νεπηαγσγείσλ  
Μαζεηέο - Μαζήηξηεο  Α'  Σάμεο  Γεκνηηθνύ  
Μαζεηέο - Μαζήηξηεο  Β'  Σάμεο  Γεκνηηθνύ  
Μαζεηέο - Μαζήηξηεο  Γ'  Σάμεο  Γεκνηηθνύ  
Μαζεηέο - Μαζήηξηεο  Γ'  Σάμεο  Γεκνηηθνύ  
Μαζεηέο - Μαζήηξηεο  Δ'  Σάμεο  Γεκνηηθνύ  

 

                  
ΚΑΚΙΣΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΝΔΑ ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ 

Δγθεθξηκέλνο από ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνύ ΦΔ17  θαη ηελ Διιεληθή θαθηζηηθή 
Οκνζπνλδία 01217 

Πιαηεία Κνινθνηξώλε 12-15 (πγθξόηεκα ΟΔΚ  Σξσάδνο & Μαλδειαξά)    Νέα Φηιαδέιθεηα 
Σ.Κ. 143 42 ,  ΑΦΜ: 999073742  -  ΓΟΤ Νέαο Ισλίαο 



Σκακιζηικός Όμιλος Νέας Φιλαδέλθειας  2117056447        e-mail: sonfilad@yahoo.gr 

Μαζεηέο - Μαζήηξηεο  Σ' Σάμεο Γεκνηηθνύ  
Μαζεηέο - Μαζήηξηεο  Α'  Σάμεο  Γπκλαζίνπ  
Μαζεηέο - Μαζήηξηεο  Β'  Σάμεο  Γπκλαζίνπ  
Μαζεηέο - Μαζήηξηεο  Γ'  Σάμεο  Γπκλαζίνπ  &  Λπθείνπ  
 

ΑΡΥΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΞΗ  
Η αξρηθή θαηάηαμε ζα γίλεη:  
1) ζηηο θαηεγνξίεο Νεπηαγωγείωλ, Α΄ , Β΄ , Γ΄ Γεκνηηθνύ  θαηά αιθαβεηηθή ζεηξά . 
2) ζηηο θαηεγνξίεο Γ΄, Δ΄ , Σ  ́Γεκνηηθνύ, Γπκλαζίωλ θαη Λπθείωλ κε ηα εζληθά ΔΛΟ ηνπ Ιαλνπαξίνπ 2018 θαη ελ ζπλερεία κε 
αιθαβεηηθή ζεηξά γηα όζνπο θαη όζεο δελ έρνπλ ΔΛΟ . 
 

ΥΡΟΝΟ ΚΔΦΗ 

Ο ρξόλνο ζθέςεο νξίδεηαη ζε 15' γηα θάζε παίθηε γηα νιόθιεξε ηελ παξηίδα. ε πεξίπησζε πνπ δελ επαξθνύλ ηα δηαζέζηκα 
ρξνλόκεηξα γηα όινπο ηνπο νκίινπο, ζα ρξεζηκνπνηνύληαη ζε πεξηπηώζεηο πνπ θάπνηεο παξηίδεο δε ζα έρνπλ ηειεηώζεη κεηά από 
20' από ηελ έλαξμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ γύξνπ. ηηο πεξηπηώζεηο απηέο ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζθαθηζηηθό ρξνλόκεηξν µε ρξόλν 
ζθέςεο 5' γηα θάζε παίθηε.   
 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΡΗ ΙΟΒΑΘΜΙΑ 
Θα ηζρύζνπλ ηα εμήο θξηηήξηα θαηά ζεηξά:  
A.    Γηα ειβεηηθό ζύζηεκα ζα ηζρύζνπλ ηα εμήο θξηηήξηα θαηά ζεηξά:  

1.     To κεηαμύ ησλ ηζόβαζκσλ απνηέιεζκα (εάλ έρνπλ παίμεη όινη κεηαμύ ηνπο)  

2.     Κξηηήξην Μπνύρνιηο (βαζκνί αληηπάισλ) 
3.     Κξηηήξην αζξνίζκαηνο πξννδεπηηθήο ηζνβαζκίαο  

Β.    Γηα  Κπθιηθό ζύζηεκα (round robin) ζα ηζρύζνπλ ηα εμήο θξηηήξηα θαηά ζεηξά:  
1. Σν ζύζηεκα όλλεκπνξλ-Μπέξγθεξ (βαζκνί αληηπάισλ αλάινγα κε ην απνηέιεζκα). 
2. Αξηζκόο ληθώλ (πξνεγείηαη ν ζθαθηζηήο-ηξηα κε ηηο πεξηζζόηεξεο λ ίθεο).  
3. Καηάηαμε βαζκώλ ηνπ ηνπξλνπά κεηαμύ ησλ ηζόβαζκσλ. 
 

ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΑΓΧΝΧΝ 

Θα ηζρύζνπλ νη Καλνληζκνί ηεο Δ..Ο. θαη ηεο FIDE γηα ην Γξήγνξν θάθη (ΡΑΠΙΝΣ),  κε ηελ εμαίξεζε όηη ε παξηίδα ράλεηαη ζηελ 
3ε αληηθαλνληθή θίλεζε  ζηα Νήπηα θαη ηελ Α’ Γεκνηηθνύ θαη ηε  2ε αληηθαλνληθή ζηηο ππόινηπεο θαηεγνξίεο.  
 

ΓΙΑΙΣΗΙΑ – ΔΝΣΑΔΙ 

Δπηθεθαιήο Γηαηηεηήο ζα είλαη ε Γηεζλήο Γηαηηεηήο Μπξζίλε Λπκπεξηνύ. Σνπο αγώλεο ζα δηαηηεηεύζνπλ δηαηηεηέο πνπ αλήθνπλ 
ζηε δύλακε ηνπ ΟΝΦ. Δλδερόκελεο ελζηάζεηο εθδηθάδνληαη από ηξηκειή επηηξνπή πνπ ζα αλαθνηλσζεί κεηά ηνλ 1ν γύξν. 
 

ΑΠΟΝΟΜΔ – ΒΡΑΒΔΤΔΙ  
Θα απνλεκεζνύλ κεηάιιηα ζηνλ 1ν, 2ν, 3ν θαη ζην 1ν θνξίηζη θάζε ηάμεο, θαζώο θαη ζηνπο ηζνβαζκνύληεο ζηελ 3ε ζέζε. ε 
πεξίπησζε πνπ θνξίηζη θαηαηαγεί ζηηο ηξεηο πξώηεο ζέζεηο ηεο βαζκνινγίαο, ιακβάλεη όια ηα έπαζια πνπ ηεο αληηζηνηρνύλ.  
Η απνλνκή ησλ επάζισλ ζα γίλεη θαηά ηελ ηειεηή ιήμεο, πνπ ζα γίλεη ακέζσο κεηά ηελ ιήμε ησλ αγώλσλ.  
 

ΓΙΑΦΟΡΑ 
Δπηζεκαίλνληαη ηα εμήο: 
- Με ηελ άθημε ηνπο ζην ρώξν ησλ αγώλσλ, καζεηέο θ ζπλνδνί ζα πξέπεη λα επηβεβαηώζνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο 

ζπκπιεξώλνληαο έλα έληππν, ην νπνίν ζα ην παξαδίδνπλ ζηελ γξακκαηεία.  
- Γηα θάζε δήηεκα πνπ δελ πξνβιέπεηαη από απηή ηελ Πξνθήξπμε, ή από ηνπο Καλνληζκνύο ηεο FIDE θαη ηεο Δ..Ο., 

αξκόδηα λα απνθαζίζεη είλαη ε Γηεύζπλζε ησλ Αγώλσλ θαη ε επηθεθαιήο Γηαηηεηήο.  
 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΔ ΔΚΓΗΛΧΔΙ 

Θα ππάξρεη κηα ζεηξά παξάιιεισλ εθδειώζεσλ πνπ ζα απεπζύλνληαη ζηνπο γνλείο, ηνπο ζπλνδνύο, ηνπο  επηζθέπηεο, θαη ηα 
κηθξόηεξα αδέξθηα. Αλαιπηηθό πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί αξγόηεξα. 
 

Η Πξόεδξνο                                                              Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο 

 
  Δπκνξθία Κνληηώηε                                                Νηθόιανο Κιεηδαξάο 


