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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ &ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΧΑΝΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 

Ταχ. Δ/νση      :  Ιωσήφ  Γκερόλα 48 Β 

Τ.Κ. – πόλη    :  73132 Χανιά  

Πληροφορίες  :  Ιάκωβος  Κουμής 

Τηλέφωνο   :  2821047151 

email   :  graffachan@sch.gr 

Ιστοσελίδα      :  http://www.didechan.gr 

                                                                                    
                                                                            
    
 
 

                                                     Χανιά      02/12/2021 
     
                                                           Αρ. Πρωτ.  Φ.24 / 8282 

 
 
 
 
Προς: 
Δημόσιες και Ιδιωτικές Σχολικές 
Μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης                                       N. Xανίων 
Κρήτης 
 
Κοιν: 
-Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου 

   κ. Λήδα Ζαμπετάκη 
  -Ε.Σ.Σ.Κρήτης 
  -Υπευθύνους/ες Δομής Φυσικής       
    Αγωγής Π.Ε  & Δ.Ε Κρήτης 
  -Δήμος Πλατανιά 

 

ΘΕΜΑ: «Ειδική Προκήρυξη Παγκρήτιων Σχολικών Αγώνων Σκάκι μέσω 

διαδικτύου Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης σχολικού έτους 2021-2022». 

 

Η Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων ( Ο.Ε.Σ.Α.Δ )  

Χανίων σε συνεργασία με την Συντονίστρια Εκπαιδευτικών Θεμάτων Φυσικής 

Αγωγής Κρήτης, την Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Κρήτης (Ε.Σ.Σ.Κ.) και 

Συνδιοργανωτή τον Δήμο Πλατανιά Χανίων, έχοντας υπόψη:                

• Την απόφαση της   2η συνεδρίασης από 08/11/2021 της ΟΕΣΑΔ Χανίων. 

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι 

Τους αγώνες «2ο Χριστουγεννιάτικο τουρνουά  Σκακιού -  ΒΟΥΚΟΛΙΕΣ 2021» 

μαθητών, μαθητριών Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων. Οι αγώνες θα 

διεξαχθούν σε δύο φάσεις : 

Α΄ΦΑΣΗ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ:   

Θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στην ανεξάρτητη ηλεκτρονική πλατφόρμα για 

σκάκι Lichess.org  με ημερομηνία διεξαγωγής το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου 2021 στις 

17:10μμ. Καταληκτική ημερομηνία δηλώσεων συμμετοχής Παρασκευή 17/12/2021 

και ώρα 12:00. 

https://lichess.org/
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  

Α. Για τους Μαθητές – Κηδεμόνες. 

1. Οι μαθητές καλούνται να δημιουργήσουν λογαριασμό στην 

πλατφόρμα Lichess.org (https://lichess.org/). Bίντεο οδηγιών 

(https://tinyurl.com/skaki) βρίσκεται αναρτημένο στη σελίδα της Δ.Δ.Ε 

Χανίων και της Φ.Α. Χανίων. Κατά τη δημιουργία του λογαριασμού στην 

πλατφόρμα δεν θα δοθούν άλλα στοιχεία εκτός του user name και ενός 

email. 

2. Οι μαθητές/τριες δηλώνουν συμμετοχή στον Καθηγητή Φυσικής 

Αγωγής μέσω email του κηδεμόνα τους προς τον καθηγητή Φυσικής Αγωγής, 

όπου αναγράφεται :  

α) «Συμφωνώ με την συμμετοχή του/της μαθητή/τριας στο 

«Χριστουγεννιάτικο Παγκρήτιο Μαθητικό Τουρνουά Σκάκι» σύμφωνα με 

τους όρους του». 

β) Το USER NAME του μαθητή/τριας για την συμμετοχή του είναι το 

…………… (αναγράφεται εκείνο που θα επιλέξουν στην πλατφόρμα Lichess). 

Το user name θα χρειαστεί για την αναγνώριση και αποδοχή του μαθητή 

στην πλατφόρμα παιχνιδιού, καθώς δεν θα δοθούν άλλα στοιχεία του 

μαθητή στην πλατφόρμα. 

3. Στη συνέχεια, οι γονείς εκδηλώνουν αίτημα συμμετοχής εντός της 

πλατφόρμας Lichess.org στην Ομάδα Φυσικής Αγωγής Χανίων 

ακολουθώντας το σύνδεσμο https://lichess.org/team/yiqiUDai . Θα εκρεμμεί 

επιβεβαίωση από τον διαχειριστή του Πρωταθλήματος. 

(Οι μαθητές που έλαβαν μέρος πέρυσι είναι ήδη επιβεβαιωμένοι με το 

Username που είχαν επιλέξει και μπορούν άμεσα να προχωρήσουν στην 

επιλογή πρωταθλήματος). 

4. Μόλις ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση από τους διοργανωτές, δίνεται η 

δυνατότητα στο συμμετέχοντα να συνεχίσει και να επιλέξει από τη λίστα των 

αναρτημένων Πρωταθλημάτων στο σύνδεσμο 

https://lichess.org/team/yiqiUDai το αντίστοιχο πρωτάθλημα για την τάξη 

του. 

5. Την ημέρα και ώρα που έχει ανακοινωθεί ξεκινά το πρωτάθλημα. 

 

Β. Για τους Καθηγητές Φυσικής Αγωγής. 

https://lichess.org/
https://tinyurl.com/skaki
https://lichess.org/team/yiqiUDai
https://lichess.org/team/yiqiUDai
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Οι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής: 

α) Μετά την παραλαβή της παρούσας προκήρυξης από τις σχολικές μονάδες, 

ενημερώνουν τα τμήματα με κάθε δυνατό τρόπο και αναρτούν την προκήρυξη 

και την αφίσα του Πρωταθλήματος στην ιστοσελίδα του σχολείου. 

β) Παραλαμβάνουν τα email εκδήλωσης ενδιαφέροντος – συμμετοχής από 

τους μαθητές και τους κηδεμόνες τους. Ελέγχουν την ορθότητα των αιτήσεων 

(προσέχουν να υπάρχει συναίνεση και το user name του μαθητή/τριας που θα 

συμμετάσχει). 

γ) Συμπληρώνουν την δήλωση συμμετοχής του σχολείου τους στη φόρμα: 

https://forms.gle/uLM62BGU1NrUXRtb6 . Η φόρμα είναι για 10 συμμετοχές, σε 

περίπτωση περισσότερων από 10 συμπληρώνετε επιπλέον φόρμα. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

Διάρκεια: Οι αγώνες αναμένεται να διαρκέσουν περίπου 2,5 ώρες. 

Πρωταθλήματα: Οι μαθητές θα συμμετάσχουν στα πρωταθλήματα σύμφωνα με 

τον πίνακα:  

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 1 ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2 ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 3 ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 4 ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 5 ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 6 ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 7 ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ –  
ΛΥΚΕΙΩΝ 

 

Σύστημα Αγώνων – Ελβετικό Σύστημα Κληρώσεων: Οι αθλητές αντιμετωπίζουν 

σε κάθε παρτίδα αθλητές που έχουν τους ίδιους βαθμούς με αυτούς, ή βρίσκονται 

στην πλησιέστερη βαθμοομάδα.  

Αριθμός παρτίδων: 7 για κάθε μαθητή/τρια. 

Χρόνος Σκέψης – 10’: Κάθε μαθητής/τρια θα έχει στη διάθεσή του 10 λεπτά για 

την ολοκλήρωση στις παρτίδας.  

Διάλλειμα: Έχει προβλεφθεί 2 λεπτά διάλλειμα μεταξύ των παρτίδων. 

 

Κατά τη διάρκεια των αγώνων θα υπάρχει ζωντανή αναμετάδοση από το 

Πολύκεντρο Βουκολιών του Δήμου Πλατανιά, με live σχολιασμό των παρτίδων από 

τον διεθνή μαιτρ (ΙΜ) Γιώργο Γκούμα και την Τόνια Χριστοδουλάκη, μέλος της 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FuLM62BGU1NrUXRtb6%3Ffbclid%3DIwAR2EOWruV6Yua4WkSSpZ-05XFqrT7C0W4Zm7triblgDUKk2pMiMBDnq6Cvc&h=AT01QwurKEFYWIGmDYvPahLU-ZpIwjWlwC4TGSyabymTMjfw4C3mjVb04YnGG6aJdAdKe7QSDVhO1Bv38OxBJDZawYdd6j0o0qj8cWYdekyxsbsceKRnyzNUMi0SzXdknME
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Εθνικής Ομάδας Γυναικών. Ο σχολιασμός θα είναι διαθέσιμος μέσω Facebook live 

στη σελίδα Παίζουμε σκάκι online https://www.facebook.com/chessArenas. 

 

Β΄ ΦΑΣΗ δια ζώσης στο Πολιτιστικό κέντρο Βουκολιών Χανίων:  

 Ενδεικτική ημερομηνία Σάββατο 05/03/2022 ώρα 11:30.  

(Θα ακολουθήσει συμπληρωματική προκήρυξη για τη Β’ Φάση των αγώνων με 

αναλυτικές οδηγίες). 

Η Β’ Φάση περιλαμβάνει συμμετοχή σε αγώνες επίδειξης ΣΙΜΟΥΛΤΑΝΕ με τον 

διεθνή μαιτρ (ΙΜ) Γιώργο Γκούμα και την Τόνια Χριστοδουλάκη, μέλος της Εθνικής 

Ομάδας Γυναικών. (Παράδειγμα αγώνων επίδειξης ΣΙΜΟΥΛΤΑΝΕ στο σύνδεσμο  

 https://www.youtube.com/watch?v=_3uk1bNvbqk ). 

Στη Β΄ Φάση προκρίνονται είκοσι (20) μαθητές από την Α΄Φάση ως εξής:  

• Το 1ο αγόρι και το 1ο κορίτσι  από κάθε τάξη Δημοτικού (σύνολο 6 αγόρια και 

6 κορίτσια) 

• Το 1ο αγόρι και το 1ο κορίτσι  από κάθε τάξη Γυμνασίου (σύνολο 3 αγόρια και 

3 κορίτσια) 

• Το 1ο αγόρι και το 1ο κορίτσι  από την κατηγορία Λυκείων (σύνολο 1 αγόρι 

και 1 κορίτσι). 

Θα υπάρχει η δυνατότητα διαμονής μαθητών-τριων που θα προκριθούν από 

τους Νομούς Ηρακλείου – Λασιθίου σε ξενοδοχείο με τον κηδεμόνα τους από την  

Παρασκευή 04/03/2022 μέχρι το πέρας των αγώνων. 

Μετά το πέρας της Β΄Φάσης – αγώνων επίδειξης σιμουλτανέ θα ακολουθήσουν 

οι απονομές των επάθλων και ο Δήμος Πλατανιά θα οργανώσει μπάρμπεκιου στον 

αύλειο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου Βουκολιών.  

 

Η Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Χανίων διατηρεί το δικαίωμα να διαφοροποιήσει μέρος της 

παρούσης, για την διευκόλυνση τέλεσης των αγώνων (περίπτωση τεχνικού 

προβλήματος) και εφ’ όσον δεν αντικρούει στις γενικές διατάξεις. Για την 

περίπτωση του τεχνικού προβλήματος στην Α΄Φάση, η διοργάνωση θα 

πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα, την ίδια ώρα.  

Ο Δ/ντης Δ.Δ.Ε. Χανίων 

                                                                               και Πρόεδρος της Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Χανίων 

 

 Εμμανουήλ Τζανάκης 

                                                                                                     ΠΕ 11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

https://www.facebook.com/chessArenas
https://www.youtube.com/watch?v=_3uk1bNvbqk
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