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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ 

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 2020 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΗ 
 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 

 

 Κάθε χρόνο, περί το τέλος του χειμώνα ή τις αρχές ή τα μέσα της άνοιξης, (με 

εξαίρεση το 2019 και το 2020) διεξάγεται το Σχολικό Πρωτάθλημα Αττικής, ατομικό 

και ομαδικό ξεχωριστά, σε δύο κύριες φάσεις για το καθένα (προκριματική κατά 

περιφερειακές ενότητες και τελική). 

 Μετά την τελική φάση της Αττικής και των άλλων εδαφικών διαμερισμάτων της 

χώρας, ακολουθεί το Πανελλήνιο Μαθητικό Πρωτάθλημα, στο οποίο συμμετέχουν 

όσοι έχουν προκριθεί από τους τελικούς των εδαφικών διαμερισμάτων. 

 Εφέτος, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, η διαδικασία αυτή η οποία είχε 

προγραμματιστεί για τον Μάρτιο, αναβλήθηκε και αποφασίστηκε από την 

Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία (Ε.Σ.Ο.) να διεξαχθούν κατ’ ευθείαν οι 

πανελλήνιοι αγώνες, από 4 έως 6 Σεπτεμβρίου στην Αττική. 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 
 

 Προκήρυξη των αγώνων: Στον σύνδεσμοhttps://www.chessfed.gr/archives/9263. 
 

 Αγωνιστικό Υγειονομικό Πρωτόκολλο Ελληνικής Σκακιστικής 

Ομοσπονδίας:https://www.chessfed.gr/archives/9187. 

 

ΣΗΜΕΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 
 

Χώρος Διεξαγωγής: Εκθεσιακό Κέντρο του Δήμου Περιστερίου, Δωδεκανήσου 

106 (200μ από τη στάση Μετρό Ανθούπολη). 
 

Δικαίωμα και Προϋποθέσεις Συμμετοχής: 
 Δικαίωμα συμμετοχής στα ατομικά πρωταθλήματα έχουν μαθητές και μαθήτριες 

Νηπιαγωγείων, Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων και Λυκείων, Δημόσιων και 

Ιδιωτικών, όλης της χώρας. Το ίδιο ισχύει και για τα ομαδικά, εκτός της περιπτώσεως 

των νηπίων τα οποία δεν συμμετέχουν. 

 Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι η προσκόμιση, πριν την 

έναρξη των αγώνων, ιατρικής βεβαίωσης από καρδιολόγο, παθολόγο ή 

παιδίατρο. Οι μαθητές που είναι ταυτόχρονα και αθλητές μπορούν να συμμετέχουν 

με την προσκόμιση της κάρτας υγείας που διαθέτουν από οποιοδήποτε άθλημα. 
 

Πρόγραμμα Αγώνων: 

 Τελετή Έναρξης των Αγώνων: Παρασκευή, 4/9/20, 10.00π.μ. 

https://www.chessfed.gr/archives/9263
https://www.chessfed.gr/archives/9187
https://www.google.com/maps/place/%CE%95%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C+%CE%9A%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF+%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85/@38.0178407,23.6871484,18z/data=!4m22!1m16!4m15!1m6!1m2!1s0x14a1a340d9b8cdef:0x58d02c5b7312d63e!2zzpXOus64zrXPg865zrHOus-MIM6azq3Ovc-Ez4HOvyDOoM61z4HOuc-Dz4TOtc-Bzq_Ov8-FLCDOlM-JzrTOtc66zrHOvc6uz4POv8-FIDEwNiwgzqDOtc-BzrnPg8-Ezq3Pgc65IDEyMSAzNQ!2m2!1d23.688873!2d38.0179777!1m6!1m2!1s0x14a1a340d9b8cdef:0x58d02c5b7312d63e!2zzpXOus64zrXPg865zrHOus-MIM6azq3Ovc-Ez4HOvyDOoM61z4HOuc-Dz4TOtc-Bzq_Ov8-FLCDOlM-JzrTOtc66zrHOvc6uz4POv8-FIDEwNiwgzqDOtc-BzrnPg8-Ezq3Pgc65IDEyMSAzNQ!2m2!1d23.688873!2d38.0179777!3e0!3m4!1s0x14a1a340d9b8cdef:0x58d02c5b7312d63e!8m2!3d38.0179777!4d23.688873
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 Τα ομαδικά πρωταθλήματα θα διεξαχθούν την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου από τις 

10.30 έως το απόγευμα, μόλις τελειώσει ο 7
ος

 γύρος. Λεπτομέρειες στην προκήρυξη. 

 Τα ατομικά πρωταθλήματα θα διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο 5 και 6 

Σεπτεμβρίου, από τις 10.00 του Σαββάτου έως το μεσημέρι-απόγευμα της Κυριακής, 

μόλις τελειώσει ο 9
ος

 γύρος. 

 Τελετή λήξης των αγώνων: Κυριακή 16.00. 

 

Δηλώσεις Συμμετοχής: 
 Όλοι όσοι δικαιούνται συμμετοχή, σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας 

προκήρυξης, θα πρέπει να δηλώσουν τα απαιτούμενα στοιχεία τους στην φόρμα 

δήλωσης συμμετοχής που θα υπάρχει στην ιστοσελίδα των 

πρωταθλημάτων:chessfed.gr/sxolika2020 μέχρι και την Τετάρτη26 Αυγούστου 

2020. 

 Ο καθορισμός των ομίλων στο ομαδικό και οι όμιλοι ανά τάξη στο ατομικό θα 

γίνουν σύμφωνα με το σχολικό έτος 2019-2020. 

 Τον Α.Μ. και το ΕΛΟ που αφορά τους μαθητές οι οποίοι έχουν Αθλητικό Δελτίο 

μπορείτε να τα βρείτε εδώ: https://www.chessfed.net/elo. 

 Για το ομαδικό, οι υπεύθυνοι των σχολείων πρέπει να στείλουν μέχρι την Πέμπτη 

3 Σεπτεμβρίου και ώρα 20:00 τη σύνθεση της ομάδας τους για τον πρώτο γύρο. Σε 

περίπτωση που δεν σταλεί σύνθεση, το σχολείο θα αγωνιστεί στον πρώτο γύρο με τη 

βασική του σύνθεση. 

 

Επιβεβαίωση Συμμετοχών: 

 Η δήλωση συμμετοχής μέσω της φόρμας συμμετοχής αποτελεί ταυτόχρονα και 

επιβεβαίωση συμμετοχής. Αν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης κάποιος δεν μπορεί 

να συμμετάσχει, θα πρέπει να ενημερώσει τον Διευθυντή Αγώνωνμέχρι την 

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου και ώρα 20:00 για το ατομικό και μέχρι την Πέμπτη 

3 Σεπτεμβρίου και ώρα 20:00 για το ομαδικό. 

 Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής ή σχολείο δεν προσέλθει στον πρώτο γύρο 

χωρίς να ενημερώσει για κάποιον σοβαρό λόγο, δε θα συμμετέχει και στους 

επόμενους γύρους. 
 

Οργανωτικά Παράβολα: 
Τα οργανωτικά παράβολα (απόφαση ΔΣ ΕΣΟ 13/6/2020) ορίζονται ως εξής: 

 Για τα ατομικά πρωταθλήματα 50 € ανά συμμετέχοντα που κατοικεί εντός των 

γεωγραφικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής και 30 € για όλους τους 

άλλους. 

 Για τα ομαδικά πρωταθλήματα 60 € ανά ομάδα. 

 Για το ανοιχτό κύπελλο το οργανωτικό παράβολο ορίζεται στα 20 € ανά 

συμμετέχοντα. 

 Εξαιρούνται από την καταβολή του οργανωτικού παραβόλου,από το 3ο 

συμμετέχον παιδί και πάνω, οι πολύτεκνες οικογένειες. 

 Η καταβολή των οργανωτικών παραβόλων θα πρέπει να πραγματοποιηθείτο 

αργότερο μέχρι και τηΤετάρτη 26 Αυγούστου 2020με κατάθεση στον λογαριασμό 

της ΕΣΟ που τηρείται στηνΕθνική Τράπεζα: 080/480580-13 (ΙΒΑΝ GR 15 0110 

0800 0000 0804 8058 013). 

https://www.chessfed.gr/sxolika2020/
https://www.chessfed.net/elo
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 Μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να 

συμπληρώσουν την ειδική ηλεκτρονική φόρμα επιβεβαίωσης συμμετοχής που 

υπάρχει στην ιστοσελίδα των πρωταθλημάτων:chessfed.gr/sxolika2020, όπου θα 

υποβάλουν και το αντίγραφο της σχετικής κατάθεσης. Με την επιτυχή ολοκλήρωση 

της διαδικασίας θα αποστέλλεται μήνυμα επιβεβαίωσης. 

 Καμία συμμετοχή δε θεωρείται επιβεβαιωμένη αν δεν έχει συμπληρωθεί 

σωστά η ηλεκτρονική φόρμα και δεν έχει σταλεί το αντίγραφο της κατάθεσής 

του οργανωτικού παραβόλου. 
 

Σύνθεση Ομαδικών Πρωταθλημάτων: 
o Η σύνθεση των ομάδων θα είναι 4μελής με υποχρεωτική συμμετοχή 1 

τουλάχιστον κοριτσιού στην 4η σκακιέρα. Οι ομάδες με την έναρξη των αγώνων θα 

δηλώσουν τη βασική σύνθεσή τους (αποτελούμενη το πολύ από 6 μέλη, εκ των 

οποίων τα δύο αναπληρωματικά) με τη σειρά που θα αγωνίζονται στις 3 γενικές 

σκακιέρες και θα ισχύει για όλο το πρωτάθλημα. Επιτρέπεται η συμμετοχή έως και 

δύο ομάδων από κάθε σχολείο. 

o Κάθε ομάδα υποχρεούται να προσκομίσει, πριν την έναρξη των αγώνων, στον 

επικεφαλής διαιτητή, υπεύθυνη δήλωση ότι όλα τα μέλη της είναι μαθητές του 

συγκεκριμένου σχολείου. 
 

Παράλληλες Εκδηλώσεις: 
 Στις παράλληλες εκδηλώσεις, μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται η διοργάνωση του 

«16
ου

Ανοικτού Κυπέλλου Μαθητών-Μαθητριών» με τρία τουλάχιστον ηλικιακά 

γκρουπ μαθητών (1ο: Α’-Β’-Γ’ Δημοτικού, 2ο : Δ’-Ε’-ΣΤ’ Δημοτικού και 3ο 

Γυμνάσια – Λύκεια). Όλοι όσοι δικαιούνται συμμετοχή, σύμφωνα με το άρθρο 4 της 

παρούσας προκήρυξης, θα πρέπει να δηλώσουν τα απαιτούμενα στοιχεία τους στην 

φόρμα δήλωσης συμμετοχής που θα υπάρχει στην ιστοσελίδα των 

πρωταθλημάτων: chessfed.gr/sxolika2020μέχρι και την Τετάρτη 26 Αυγούστου. 

Υπενθυμίζεται ότι για το ανοιχτό κύπελλο το οργανωτικό παράβολο ορίζεται στα 20 

€ ανά συμμετέχοντα. Το πρόγραμμα αγώνων του «16
ου

Ανοικτού Κυπέλλου 

Μαθητών-Μαθητριών» θα είναι το ίδιο με το πρόγραμμα των ατομικών 

πρωταθλημάτων. 

 Το αναλυτικό πρόγραμμα όλων των παράλληλων εκδηλώσεων θα ανακοινωθεί 

αργότερα. 

 

 Πληροφορίες – Επικοινωνία: 

 Το e-mail επικοινωνίας με την οργανωτική επιτροπή 

είναι:sxolikaskaki2020@gmail.com. 

 Τηλέφωνο επικοινωνίας θα ανακοινωθεί από την Ε.Σ.Ο. συμπληρωματικά. 

 

 Λεπτομέρειες – Διευκρινίσεις για τα παιδιά του Σχολείου μας: στον Δάσκαλο 

Σκακιού του Σχολείου Ιωάννη Παναγάκο (τηλ. 210-65.24.094, 690-65.83.797). 

 

Καλή Επιτυχία σε όλα τα παιδιά που θα συμμετάσχουν – μακάρι να μπορούν όλα! 
 

Φιλικά 
 

https://www.chessfed.gr/sxolika2020/
https://www.chessfed.gr/sxolika2020/
mailto:sxolikaskaki2020@gmail.com
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Ιωάννης Παναγάκος 


