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ΣΚΟΠΟΙ  –  ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ  ΟΦΕΛΗ 

 
 Να δοθεί στα παιδιά και τους εφήβους η ευκαιρία να γνω-

ρίσουν το παιχνίδι του σκακιού, να διδαχθούν τις βασικές 

κινήσεις και τους  κανόνες του. 

 Να διαγωνιστούν με άλλα παιδιά της ηλικίας τους και να 

αναπτύξουν μεταξύ τους ευγενική άμιλλα.  

 Να δοθεί στους διαγωνιζόμενους η δυνατότητα να ασχο-

ληθούν με κάτι δημιουργικό και ευχάριστο γι’ αυτούς. 

 Να συμβάλλει στην διάδοση του πανάρχαιου αυτού παι-

χνιδιού στις νεαρές ηλικίες. 

 

 

 

 

 

ΟΡΟΙ  ΚΑΙ  ΟΔΗΓΙΕΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
 Στο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ μπορούν να συμμετέχουν μαθητές μα-

θήτριες του Νηπιαγωγείου, του Δημοτικού και του Γυμνα-

σίου. 

 Στο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ μπορούν να συμμετέχουν από σχολεία 

των τριών πόλεων (Βέροια, Νάουσα, Αλεξάνδρεια) αλλά 

και από οποιαδήποτε άλλη περιοχή του Νομού Ημαθίας. 

 Στο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι μα-

θητές και οι μαθήτριες ανεξαρτήτως εθνικότητας ή θρη-

σκεύματος. 

 Οι μαθητές και οι μαθήτριες που επιθυμούν να συμμετά-

σχουν στο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ, μπορούν να λάβουν περισσότερες 

πληροφορίες στα τηλέφωνα του Γραφείου Νεότητος: 

2331504214 & 6981033742, είτε ηλεκτρονικά (μέσω email) 

στις διευθύνσεις : 
grafeio_neotitas_imveroias@yahoo.gr   &   chess.veria@gmail.com 
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ΓΕΝΙΚΑ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 

 
 Το ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις (προκριματική 

και τελική). Οι προκριματικοί αγώνες θα γίνουν κατά το 

ακόλουθο πρόγραμμα:  

 Για τα παιδιά της Αλεξάνδρειας: 

το Σάββατο 20 Μαΐου 2017, στις 5 μ.μ.,  

στο Επισκοπείο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου 

(Παναγία), 

 Για τα παιδιά της Βέροιας: 

την Κυριακή 21 Μαΐου 2017, στις 11 π.μ.,  

στο κατασκηνωτικό κέντρο, στην Ιερά Μονή Παναγίας 

Δοβρά, 

 Για τα παιδιά της Νάουσας: 

 το Σάββατο 27 Μαΐου 2017, στις 6 μ.μ.,  

στο Πνευματικό Κέντρο του Ι. Ναού Αγίου Γεωργίου. 

Οι τελικοί αγώνες θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 28 

Μαΐου 2017, στις 11 π.μ., στο κατασκηνωτικό κέντρο, στην 

Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά, στη Βέροια. 

 Οι διαγωνιζόμενοι στους προκριματικούς αγώνες θα χωρι-

στούν σε τέσσερις ομάδες (1η ομάδα: παιδιά νηπιαγωγείου, 

2η ομάδα: παιδιά 1ης, 2ας, 3ης δημοτικού, 3η ομάδα: παιδιά 4ης, 

5ης, 6ης δημοτικού και 4η ομάδα: παιδιά γυμνασίου) και θα 

παίξουν ενιαία μεταξύ τους σε κάθε μία από αυτές. 

 Το πρόγραμμα των αγώνων θα έχει ως εξής: 1) Άφιξη δια-

γωνιζομένων-επιβεβαίωση συμμετοχών, 2) Κληρώσεις-

τακτοποίηση στην αίθουσα, 3) 1ος – 2ος – 3ος – 4ος – 5ος  γύρος, 

4) Τελικά αποτελέσματα, 5) Απονομή Αναμνηστικών δι-

πλωμάτων, 6) Πέρας τελετής-αναχώρηση. 

 Το σύστημα των αγώνων θα είναι το «ελβετικό» πέντε γύ-

ρων. Ως χρόνος σκέψης ορίζονται τα δέκα λεπτά για κάθε 

σκακιστή σε ολόκληρη την παρτίδα. 

 Τα κριτήρια άρσης ισοβαθμίας θα έχουν ως εξής:  α) βαθ-

μοί στους αγώνες μεταξύ των ισοβάθμων (εφόσον όλοι έ-

χουν αγωνιστεί μεταξύ τους), β) Buchholz cut-1, γ) 

Sonneborn-Berger, δ) άθροισμα προοδευτικής βαθμολογίας 

(στην πλήρη του ανάπτυξη) και ε) περισσότερες νίκες με τα 

μαύρα. 
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ΠΡΟΒΟΛΗ  ΤΟΥ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

 
Για την προβολή του ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ και τη σχετική ενημέ-

ρωση και πληροφόρηση του κοινού: 

 Θα ενημερωθούν σχετικά με τον διαγωνισμό τα τοπικά μέ-

σα μαζικής ενημέρωσης. 

 Θα αξιοποιηθούν και τα λοιπά τοπικά μέσα μαζικής ενη-

μέρωσης και κυρίως ο ραδιοφωνικός σταθμός της Ιεράς 

Μητροπόλεώς μας «Παύλειος Λόγος 90,2 FM». 

 Θα αποσταλεί σε όλα τα σχολεία των τριών πόλεων και 

μέσω των Γραφείων Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-

ροβάθμιας Εκπαίδευσης, σχετική ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, 

φυλλάδια  και το παρόν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ. 

 Θα γίνουν σχετικές ανακοινώσεις στους Ιερούς Ναούς της 

Ιεράς Μητροπόλεως. Θα ενημερωθούν επίσης όλοι οι εκ-

κλησιαζόμενοι μέσα από το γενικό πρόγραμμα εκδηλώσε-

ων των φετινών ΚΓ΄ ΠΑΥΛΕΙΩΝ. 

  Θα ενημερωθούν διεξοδικά οι μαθητές που συγχρόνως 

συμμετέχουν στις ενοριακές κατηχητικές συνάξεις. 

 

 

 

 

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ 

 
Με το τέλος της πρώτης προκριματικής φάσης θα απονεμηθεί 

σε όλους τους διαγωνισθέντες αναμνηστικό δίπλωμα.  

Στους προκριθέντες στην επόμενη φάση, θα απονεμηθεί έ-

παινος, ενώ όσοι πρωτεύσουν στους τελικούς αγώνες θα βρα-

βευθούν με μετάλλια και κύπελλα.   

Οι απονομές θα γίνουν την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2017, στις 7 

μ.μ., στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο της Βέροιας (Μενδρεσέ), 

στα πλαίσια εκδήλωσης βράβευσης των αθλητικών εκδηλώ-

σεων «Δημήτριος Βικέλας 2017», που διοργάνωσε το Γραφείο 

Νεότητος της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, στα πλαίσια των φετι-

νών ΚΓ΄ ΠΑΥΛΕΙΩΝ. 

 

 


