
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ 
 

ΑΤΟΜΙΚΑ ΝΕΑΝΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2022 
(8, 10, 12, 14 & 16 ΕΤΩΝ) 

 
 
Η Επιτροπή για την διεκπεραίωση του αγωνιστικού προγράμματος της Αττικής προκηρύσσει 
τα Ατομικά Νεανικά Πρωταθλήματα Αττικής 2022 (8,10,12,14 &16 ετών). 
  
1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 
 
Επιτροπή για την διεκπεραίωση του αγωνιστικού προγράμματος της Αττικής 
ΠΣ Περιστερίου 
 
2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

 Ευαγγελίου Μαρία, Πρόεδρος ΠΣ Περιστερίου (Πρόεδρος) 
 Καλέμης Χρήστος, Αντιπρόεδρος ΠΣ Περιστερίου (Μέλος) 
 Σερετάκης Νίκος, Μέλος Επιτροπής διεκπεραίωσης αγ. προγράμματος της Αττικής (Μέλος) 
 Σκλαβούνος Παναγιώτης, Μέλος Επιτρ. διεκπεραίωσης αγ. προγράμματος της Αττικής 

(Μέλος) 
 Τζούμπας Αναστάσης, Μέλος Επιτροπής διεκπεραίωσης αγ. προγράμματος της Αττικής 

(Μέλος) 
 
3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΩΝ – ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 
 

3.1. Διευθυντής αγώνων ορίζεται η Κωνσταντίνα Πράσινου, Έφορος Αγώνων της ΠΣ Περιστερίου 
7.3. Τους αγώνες θα διαιτητεύσουν διαιτητές που θα οριστούν από την Προσωρινή Διαιτητική 

Επιτροπή της ΕΣΣΝΑ. 
 
4. ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
 
Τα Ατομικά Νεανικά Πρωταθλήματα Αττικής 2022 (8,10,12,14&16 ετών) θα διεξαχθούν στο 
Περιστέρι, στο εντευκτήριο της ΠΣ Περιστερίου, αίθουσα ‘Α. Μπέλλος’. Δημοσθένους 12. Σε 
περίπτωση μεγάλου αριθμού συμμετοχών, ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει 
χώρο διεξαγωγής, αρκεί να ενημερώσει έγκαιρα τους συμμετέχοντες. 
 
5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 
 
5.1. Το πρόγραμμα αγώνων θα είναι ως εξής: 

 
1ος γύρος Παρασκευή 24/6/2022 ώρα 18:00 
2ος γύρος Σάββατο 25/6/2022 ώρα 18:00 
3ος γύρος Κυριακή 26/6/2022 ώρα 18:00 
4ος γύρος Δευτέρα 27/6/2022 ώρα 18:00 
5ος γύρος Τρίτη 28/6/2022 ώρα 18:00 
6ος γύρος Τετάρτη 29/6/2022 ώρα 18:00 
7ος γύρος Πέμπτη 30/6/2022 ώρα 18:00 

 
5.2. Οι απονομές θα γίνουν ανά κατηγορία, με τη λήξη τους. 
5.3. Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής του προγράμματος των αγώνων. 
5.4. Σε περίπτωση λιγότερων των 7 γύρων θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα των αγώνων πριν την 

έναρξη του 1ου γύρου. 
 
 
 



  
6.ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 
 
Τα Ατομικά Νεανικά Πρωταθλήματα Αττικής 2022 θα διεξαχθούν σε εξής: 
  
Γενικά Πρωταθλήματα (Μπορούν να αγωνιστούν αγόρια και κορίτσια): 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΑΙΔΩΝ       

ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ   ΠΑΙΔΩΝ (Ο16) O/16 Από 1/1/2006 και μετά 
        
ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ   ΠΑΙΔΩΝ (Ο14) O/14 Από 1/1/2008 και μετά 
        
ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ   ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ (Ο12) O/12 Από 1/1/2010 και μετά 
      
ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ   ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ (Ο10) O/10 Από 1/1/2012   και μετά 
        

ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ   ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ (Ο08) O/08 Από 1/1/2014 και μετά 
        
 
Πρωταθλήματα Κορασίδων: 

          

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ           

          
ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (Κ16) Κ/16 Από 1/1/2006 και μετά 
          
ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (Κ14) Κ/14 Από 1/1/2008 και μετά 
          
ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (Κ12)Κ/12 Από 1/1/2010 και μετά 
        
ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (Κ10)Κ/10 Από   1/1/2012 και μετά 
          

ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (Κ08)Κ/08 Από 1/1/2014 και μετά 

            

 

7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 

 
7.1.  Θα διεξαχθούν 10 ανεξάρτητα πρωταθλήματα, ένα ανά κατηγορία. 
7.2. Το σύστημα διεξαγωγής για κάθε κατηγορία θα είναι Ελβετικό 7 γύρων. 
7.3. Σε περίπτωση που οι συμμετοχές σε κάποια κατηγορία είναι λιγότερες από 11 τότε το σύστημα 

διαμορφώνεται ως ακολούθως: 
 

Συμμετοχές Σύστημα Αγώνων 
    

1 Δεν θα   διεξαχθεί πρωτάθλημα 
   

2 Τουρνουά 4   παρτίδων 
   

3-4 Κυκλικό   σύστημα (πουλ) διπλών συναντήσεων 
   

5-8 Κυκλικό σύστημα (πουλ)   απλών συναντήσεων 

9-10 Ελβετικό 6 γύρων 

 
7.4.  Δεν θα υπάρξει συγχώνευση κατηγοριών. 

 
 



8. ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ 
 
8.1. Ο αγώνες θα διεξαχθούν με ηλεκτρονικά χρονόμετρα. 
8.2. Ο χρόνος σκέψης ορίζεται ως 90 λεπτά και θα λαμβάνονται 30'' για κάθε για κίνηση, από την 

πρώτη κίνηση, καθ’ όλη την παρτίδα. 
8.3. Ο σκακιστής που θα υπερβεί τον χρόνο σκέψης, θα χάνει την παρτίδα. 
8.4. Η καταγραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική μέχρι την λήξη της παρτίδας. 
8.5. Αθλητής που προσέλθει στον αγώνα μετά από μισή ώρα (30’) από την προγραμματισμένη ώρα 

έναρξης του γύρου, μηδενίζεται, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά ο Επικεφαλής Διαιτητής 
 

9. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ– ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ – ΠΑΡΑΒΟΛΟ 
 
9.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές και οι αθλήτριες με έγκυρο δελτίο αθλητικής 

ιδιότητας, με σφραγίδα του σωματείου τους, το οποίο ανήκει στην Ε.Σ.Σ.Ν.Α 
Ειδικότερα: 

9.2. Σκακιστές και σκακίστριες που έχουν μεταγραφεί με «υποσχετική» από σωματείο της ΕΣΣΝΑ 
σε σωματείο άλλης Ένωσης, έχουν το δικαίωμα να αγωνισθούν σε αυτό το πρωτάθλημα. 

9.3. Σκακιστές και σκακίστριες που έχουν μεταγραφεί με «υποσχετική» από σωματείο άλλης 
Ένωσης σε σωματείο της ΕΣΣΝΑ, δεν έχουν το δικαίωμα να αγωνισθούν σε αυτό το 
πρωτάθλημα. 

9.4. Το παράβολο συμμετοχής είναι 15€ (ευρώ) και καταβάλλεται: 
Α) Πριν την έναρξη των αγώνων με την επιβεβαίωση συμμετοχής. 
Β) Μέσω τραπεζικού λογαριασμού στα στοιχεία: 
 Αναστάσιος Μιχαηλίδης 
 Λογαριασμός Πειραιώς: GR9001720460005046101044171 
 Λογαριασμός Εθνικής: GR4201101380000013892250484 
 Θα πρέπει να στείλετε το καταθετήριο στο email: anemih@gmail.com 

9.5. Η προσέλευση των αθλητών, την πρώτη ημέρα των αγώνων, θα γίνεται αυστηρά από τις 
16:30-17:30 για επιβεβαίωση της συμμετοχής με φυσική παρουσία. Σε περίπτωση που 
καταβάλλετε τραπεζικά το παράβολο, η συμμετοχή  θεωρείται επιβεβαιωμένη. Δεν 
επιστρέφεται κανένα παράβολο σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής μετά την Τρίτη 
21 Ιουνίου 2022 

 
10. ΑΝΑΒΟΛΕΣ 

Σύμφωνα με το άρθρο 1.25 του Κανονισμού Αγώνων, δεν επιτρέπεται, καταρχήν, η αναβολή 
αγώνων ή η συνέχεια μιας παρτίδας που διακόπηκε. Το αρχικό πρόγραμμα των αγώνων πρέπει να 
τηρείται. Εξαιρέσεις μπορεί να γίνουν σε ειδικές περιπτώσεις, ύστερα από έγκαιρη αίτηση του 
ενδιαφερόμενου και αιτιολογημένη απόφαση του διευθυντή αγώνων. Οι ειδικές περιπτώσεις 
μπορεί να περιλαμβάνουν ασθένεια οπωσδήποτε διαπιστωμένη από διαπιστευμένο γιατρό των 
αγώνων, αντικειμενική αδυναμία μετάβασης στο χώρο διεξαγωγής κ.α. Στα οξέα γενικά νοσήματα 
που δεν χρειάζονται νοσοκομειακή περίθαλψη, αρκεί η πιστοποίηση από ιδιώτη γιατρό με τη 
σύμφωνη γνώμη του γιατρού της ΕΣΟ και σε περίπτωση διαφωνίας των δύο γιατρών η βεβαίωση 
δευτεροβάθμιου οργάνου, όπως είναι οι Υγειονομικές Επιτροπές, Κρατικά και Πανεπιστημιακά 
Νοσοκομεία. Τις σχετικές αλλαγές στο Πρόγραμμα ανακοινώνει ο διευθυντής αγώνων και η 
απόφαση του θεωρείται τελεσίδικη. 

11. ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 
 
11.1.  Οι παίκτες κατατάσσονται με τα εξής κριτήρια: 

1. ELO FIDE τρέχοντος μηνός 
2. ΕLO ΕΣΟ τρέχοντος εξαμήνου 
3. Αλφαβητική σειρά με λατινικούς χαρακτήρες 

 
 



12. ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 
 
12.1. Η τελική κατάταξη καθορίζεται σύμφωνα με τους βαθμούς. 
12.2. Σε περίπτωση ισοβαθμίας ακολουθούνται κριτήρια που προβλέπονται από την αντίστοιχη 

προκήρυξη της ΕΣΟ. 
Συγκεκριμένα, όλες οι θέσεις καθορίζονται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια ισοβαθμίας: 

 
Για ελβετικό σύστημα 
α) Αποτέλεσμα τουρνουά των ισόβαθμων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους κανόνες της FIDE 
β) Το κριτήριο Μπούχολτζ cut-1 (βαθμοί αντιπάλων εξαιρουμένου του χαμηλότερου) 
γ) Το κριτήριο Μπούχολτζ (βαθμοί αντιπάλων) 
δ) Το κριτήριο Σόννεμπορν-Μπέργκερ (βαθμοί αντιπάλων ανάλογα με το αποτέλεσμα). 
 
Για κυκλικό σύστημα (roundrobin) 
α) Κατάταξη βαθμών του τουρνουά μεταξύ των ισοβάθμων 
β) Αριθμός νικών (προηγείται ο σκακιστής-τρια με τις περισσότερες νίκες). 
γ) Το σύστημα Σόννεμπορν-Μπέργκερ (βαθμοί αντιπάλων ανάλογα με το αποτέλεσμα 
δ) Το σύστημα Κόγια (αριθμός βαθμών εναντίων αντιπάλων με ποσοστό > 50%) 
 
12.3. Διευκρινίζεται ότι για τον υπολογισμό των Μπούχολτζ/Μπέργκερ θα γίνει εφαρμογή του 

“virtual opponent”. 
12.4. Αν μετά την εφαρμογή των παραπάνω κριτηρίων, διατηρείται η ισοβαθμία ανάμεσα σε 2 

συμμετέχοντες, σε κάποια από τις 3 πρώτες θέσεις, τότε θα γίνει διπλός αγώνας μπαράζ μεταξύ 
των ισοβάθμων (τα χρώματα του 1ου αγώνα καθορίζονται με κλήρωση), με χρόνο σκέψης 5 
λεπτά και επαύξηση 3 δευτερολέπτων ανά κίνηση για κάθε σκακιστή. 

12.5. Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος θα διεξαχθεί αγώνας «ξαφνικού θανάτου», κατά τα 
πρότυπα των κανονισμών που ισχύουν για το παγκόσμιο κύπελλο της FIDE, με χρόνο σκέψης 
5 λεπτά για τα λευκά και 4 λεπτά για τα μαύρα. Μετά την 60ηκίνηση υπάρχει επαύξηση 3 
δευτερόλεπτα ανά κίνηση για κάθε σκακιστή. Ο καθορισμός του χρώματος (λευκά ή μαύρα) 
γίνεται με κλήρωση (ο νικητής της κλήρωσης επιλέγει χρώμα). Αν και αυτός ο αγώνας λήξει 
ισόπαλος, για την άρση της ισοβαθμίας νικητής ανακηρύσσεται ο σκακιστής-στρια που 
αγωνίστηκε με τα μαύρα. Αν μετά την εφαρμογή των κριτηρίων προκύψει ισοβαθμία σε 
οποιαδήποτε άλλη θέση εκτός των 3 πρώτων, οι αθλητές ανακηρύσσονται ισόβαθμοι. 

12.6. Οι αγώνες μπαράζ πραγματοποιούνται το αργότερο 30 λεπτά μετά την ολοκλήρωση των 
παρτίδων των ενδιαφερομένων. 

12.7. Όποιος δεν εμφανισθεί στους αγώνες μπαράζ μηδενίζεται. 
  
13.ΠΡΟΚΡΙΣΕΙΣ 
 

13.1. Οι προκρίσεις θα καθοριστούν με συμπληρωματική προκήρυξη που θα εκδοθεί πριν από την  
έναρξη του 4ου γύρου. 

13.2. Σε κάθε περίπτωση μια κατηγορία θα λάβει κατά την κατανομή κατ’ ελάχιστον μια πρόκριση. 
13.3. Στη συνέχεια, η κατανομή των προκρίσεων θα γίνει σύμφωνα την αναλογική μέθοδο. 

Ειδικότερα: πλήθος προκρίσεων x (πλήθος συμμετοχών κατηγορίας : πλήθος συνολικών 
συμμετοχών), στρογγυλοποίηση στον προηγούμενο ακέραιο, δεύτερη κατανομή με βάση τα 
υπόλοιπα των κατηγοριών κατά φθίνουσα σειρά και σε περίπτωση ίδιων υπολοίπων 
κατηγοριών και απόλυτης ισοβαθμίας σκακιστών/ σκακιστριών κλήρωση. 

 
14.ΕΠΑΘΛΑ 
 

14.1. Στους τρεις πρώτους κάθε κατηγορίας θα απονεμηθούν κύπελλα. 
14.2. Ο νικητής/τρια κάθε κατηγορίας ανακηρύσσεται Πρωταθλητής/τρια 2022 στην κατηγορία 

του/της. 
 
 
 
  



15. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
 

15.1. Ένσταση ασκείται σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του Κανονισμού Αγώνων της Ε.Σ.Ο., κατά 
απόφασης του διαιτητή ή του Επικεφαλής Διαιτητή και κατατίθεται εγγράφως στον Διευθυντή 
Αγώνων ή τον Επικεφαλής διαιτητή, μαζί με παράβολο ύψους πενήντα (50) ευρώ. 

15.2. Σε περίπτωση μερικής ή ολικής αποδοχής της ένστασης το παράβολο επιστρέφεται, ειδάλλως 
εκπίπτει υπέρ της ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. 

15.3. Η υποβολή των ενστάσεων γίνεται δεκτή έως και 30 λεπτά μετά τη λήξη του γύρου. Αν το 
πρόγραμμα προβλέπει δύο αγωνιστικές την ίδια μέρα τότε ή ένσταση ασκείται μέσα σε 15 
λεπτά από τη λήξη της υπόψη παρτίδας. 

15.4. Υπεύθυνη για την εκδίκαση της ένστασης, είναι η Επιτροπή Ενστάσεων των αγώνων που θα 
οριστεί πριν από την έναρξη των πρωταθλημάτων. 

   
16. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ 

 
16.1. Οι αγώνες γίνονται σύμφωνα με την Αθλητική Νομοθεσία, τους κανόνες της F.I.D.E., τους 

κανονισμούς της Ε.Σ.Ο. και την προκήρυξη των αγώνων μαζί με τα παραρτήματά της. 
16.2. Υπεύθυνος για την ερμηνεία της προκήρυξης και την παροχή διευκρινίσεων για τεχνικά 

θέματα είναι ο Επικεφαλής Διαιτητής, οι σχετικές αποφάσεις του οποίου είναι άμεσα 
εκτελεστές και θεωρούνται παραρτήματα της προκήρυξης. 

16.3. Υπεύθυνος για οργανωτικά και διοικητικά θέματα είναι ο Διευθυντής αγώνων. 
16.4. Όποιος ηττηθεί μία φορά χωρίς αγώνα θεωρείται ότι αποχώρησε, εκτός αν η απουσία του 

θεωρηθεί αιτιολογημένη. 
16.5. Επιτρέπεται σε κάθε σκακιστή μία εξαίρεση απόλυτα αιτιολογημένη. 
16.6. Νέες συμμετοχές θα γίνονται δεκτές αυστηρά μέχρι τον τρίτο γύρο. 
  
17. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

17.1. Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές μέχρι την Τρίτη 21/06/2022 & ώρα 23:59 αυστηρά 
μόνο στο σύνδεσμο https://forms.gle/P3ryK7kT8DYPrMHPA συμπληρώνοντας όλα τα πεδία 
που αναφέρονται με ιδιαίτερη προσοχή στον ΑΜ ΕΣΟ και τον ΑΜ FIDE καθώς και την 
κατηγορία που θα συμμετέχει ο/η αγωνιζόμενος/η. 

17.2. Διευκρινίζεται πως οι κατηγορίες O-08 έως Ο-16 αφορούν την Γενική κατηγορία και Κ-08 
έως Κ-16 αφορούν την κατηγορία των κοριτσιών. 

17.3. Στα σχόλια των δηλώσεων πρέπει να διευκρινιστούν τυχόν αιτήματα όπως π.χ. εξαιρέσεις 

18. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΣΟ 

Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τα όσα ρητά ορίζονται στο ισχύον Αγωνιστικό 
Υγειονομικό Πρωτόκολλο της ΕΣΟ, όπως έχει αναρτηθεί στην σχετική ιστοσελίδα της Γ.Γ.Α. 

19. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

E-mail: psperisteriou@gmail.com Tηλέφωνο: 6972991799, Ανέστης Μιχαηλίδης 

 20. ΓΕΝΙΚΑ 

20.1.Επιτρέπεται η φωτογράφηση-βιντεοσκόπηση αθλητών μόνο από τον εξουσιοδοτημένο 
φωτογράφο της διοργάνωσης. 

20.2 Το συγκεκριμένο φωτογραφικό ή οπτικοακουστικό υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί νόμιμα 
μόνο από την ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ και την ΕΣΟ για την προβολή της διοργάνωσης και του 
αθλήματος γενικότερα. Αξιοποίησή του από τρίτα μέρη (ΜΜΕ κτλ) μπορεί να γίνει με την 
άδεια των διοργανωτών. 

20.3 Ο έλεγχος για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ηλεκτρονικής υποβοήθησης (Anti cheating 
measures) θα γίνει σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς της FIDE. 

20.4.Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από αυτή την προκήρυξη, τα παραρτήματα της ή από 
τους κανονισμούς της FIDE και της ΕΣΟ, αρμόδια είναι η διεύθυνση των αγώνων. 


