5ο ΣΧΟΛΙΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 2009
ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 – ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 9:00 π. µ.
Συνεδριακή αίθουσα του ΚΥΒΕ (Μακαρίου 1 Περιστέρι)
1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ - ∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ: Ο ∆ήµος Περιστερίου σε συνεργασία µε την Πνευµατική Στέγη
Περιστερίου προκηρύσουν το 5ο Σχολικό Ατοµικό Πρωτάθληµα Περιστερίου 2009.
2. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΩΝ: ∆ιευθυντής Αγώνων ορίζεται ο κος Μιχαηλίδης Γιώργος.
3. ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ ΑΓΩΝΩΝ: Tην Κυριακή 29 Νοεµβρίου 2009 και από 10.00 έως 15.30, περίπου. Οι αγώνες θα
διεξαχθούν σε πέντε γύρους. Ο πρώτος γύρος θα αρχίζει στις 10.00 και για το λόγο αυτό οι αγωνιζόµενοι θα
πρέπει να έχουν προσέλθει στο χώρο αγώνων και να έχουν δηλώσει συµµετοχή το αργότερο µέχρι τις 09.30.
4. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλοι οι µαθητές και µαθήτριες των Νηπιαγωγείων,
∆ηµοτικών Σχολείων και Γυµνασίων ∆ηµοσίων και Ιδιωτικών του ∆ήµου Περιστερίου.
5. ΧΩΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ: Συνεδριακή αίθουσα ΚΥΒΕ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Μακαρίου 1.
6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ: Οι µαθητές θα χωριστούν σε οµίλους ανα τάξη και θα αγωνιστούν µε Ελβετικό Σύστηµα πέντε
(5) γύρων. Όµιλος θα σχηµατίζεται από 6 µαθητές και άνω, στους έξη µαθητές θα γίνεται πούλ 5 γύρων.
Οι αγώνες θα γίνουν στις εξής 7 κατηγορίες:
• Μαθητές - Μαθήτριες Γυµνασίων.
• Μαθητές - Μαθήτριες ∆' Τάξης ∆ηµοτικού.
• Μαθητές - Μαθήτριες Α' Τάξης ∆ηµοτικού.
• Μαθητές - Μαθήτριες Ε' Τάξης ∆ηµοτικού.
• Μαθητές - Μαθήτριες Β' Τάξης ∆ηµοτικού.
• Μαθητές - Μαθήτριες ΣΤ' Τάξης ∆ηµοτικού.
• Μαθητές - Μαθήτριες Γ' Τάξης ∆ηµοτικού.
• Μαθητές - Μαθήτριες Νηπιαγωγείων
7. ΠΡΟΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: Προκρίνονται στους τελικούς του Πρωταθλήµατος Αττικής
το 10% των συµµετεχόντων. Κατανέµονται αναλογικά σύµφωνα µε τον αριθµό των συµµετεχόντων σε κάθε
κατηγορία.
8. ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ: Ο χρόνος σκέψης ορίζεται σε 15' για κάθε παίκτη για ολόκληρη την παρτίδα. Σε περίπτωση
που δεν επαρκούν τα διαθέσιµα χρονόµετρα για όλους τους οµίλους, θα καταβληθεί προσπάθεια να
χρησιµοποιηθούν τουλάχιστον για τους οµίλους των µεγαλυτέρων τάξεων. Στους λοιπούς οµίλους, για τους
οποίους δε θα επαρκούν τα διαθέσιµα χρονόµετρα, θα χρησιµοποιούνται µόνο σε περιπτώσεις που κάποιες
παρτίδες δε θα έχουν τελειώσει µετά από 20' από την έναρξη του συγκεκριµένου γύρου. Στις περιπτώσεις αυτές θα
χρησιµοποιείται χρονόµετρο µε χρόνο σκέψης 5' για κάθε παίκτη.
9. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΡΣΗΣ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ: Θα ισχύσουν τα εξής κριτήρια κατά σειρά:
1ον: Άθροισµα προοδευτικής βαθµολογίας (και τα κριτήρια άρσης της).
2ον: Το κριτήριο Μπούχολτζ (βαθµοί αντιπάλων).
10. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ: Θα ισχύσουν οι Κανονισµοί της Ε.Σ.Ο.
11. ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Επικεφαλής ∆ιαιτητής ορίζεται η ∆ιεθνής ∆ιαιτητής κα Σαλταµάρα Έφη. Οι υπόλοιποι
διαιτητές θα οριστούν από την Πνευµατική Στέγη.
Οι ενστάσεις εκδικάζονται από τριµελή επιτροπή. Για να εκδικασθεί κάποια ένσταση καταβάλλεται στη Γραµµατεία
Παράβολο Ενστάσεως 50 € (το οποίο θα επιστρέφεται εάν δικαιωθεί η ένσταση έστω και µερικώς).
12. ΑΠΟΝΟΜΕΣ - ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ - ΕΠΑΘΛΑ: Θα βραβευτούν µε κύπελλο οι τρεις πρώτοι νικητές και το πρώτο κορίτσι
κάθε τάξης. Σε περίπτωση ισοβαθµίας για τις θέσεις αυτές θα ισχύσουν τα κριτήρια άρσης της ισοβαθµίας, ώστε να
ανακηρυχθούν µοναδικοί νικητές. Η τελετή απονοµών θα γίνει µετά το τέλος των αγώνων.
Παρατήρηση: Εάν στους τρεις πρώτους νικητές ανά τάξη, υπάρχει ένα ή περισσότερα κορίτσια, τότε ως 1ο κορίτσι
θεωρείται το ίδιο (που ηγείται στη βαθµολογία) και λαµβάνει και το βραβείο του 1ου κοριτσιού. ∆ηλαδή µπορεί ένα
κορίτσι να πάρει δύο κύπελλα (αυτό του 2ου πχ νικητή και του 1ου κοριτσιού).
13. ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: ∆ηλώσεις συµµετοχής την Κυριακή 29 Νοεµβρίου από 08.30 έως 09.30 στη
Γραµµατεία των αγώνων, όπου οι αγωνιζόµενοι ή οι συνοδοί τους θα συµπληρώνουν ειδικό έντυπο µε τα στοιχεία
του παίκτη. Τηλέφωνα για πληροφορίες – δηλώσεις συµµετοχών: 210.5737830 – 210.5764418.
14. ∆ΙΑΦΟΡΑ: Επισηµαίνονται τα εξής: Με την άφιξη των µαθητών και συνοδών στο χώρο των αγώνων θα
κατευθυνθούν στη Γραµµατεία όπου θα συµπληρώσουν τα στοιχεία τους σε έντυπο που θα τους δοθεί. Στη
συνέχεια θα γίνουν οι κληρώσεις και οι µαθητές θα οδηγηθούν στις αίθουσες διεξαγωγής των αγώνων. Για κάθε
ζήτηµα που δεν προβλέπεται από αυτή την Προκήρυξη ή από τους Κανονισµούς της FIDE και της Ε.Σ.Ο. καθώς
και για κάθε έκτακτο περιστατικό, αρµόδιος να αποφασίσει είναι ο ∆ιευθυντής των αγώνων.
15. Οι διοργανωτές έχουν το δικαίωµα µεταβολής του προγράµµατος των αγώνων ανάλογα µε τις υπάρχουσες
συνθήκες (π.χ. σύµπτυξη οµίλων – τάξεων κ.λ.π.)

