
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

ΘΕΜΑ: « Ειδική Προκήρυξη Παγκρήτιων Διαδικτυακών Σχολικών Αγώνων Σκάκι Α/θμιας και 

Β/θμιας Εκπ/σης, σχολικού έτους 2022-2023» 

 

Η  ΔΙ.Π.Ε Χανίων και το Γραφείο Φυσικής Αγωγής & Σχολικού Αθλητισμού  σε συνδιοργάνωση με 

την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, τον Δήμο Χανίων και τη συνεργασία της Ένωσης Σκακιστικών 

Σωματείων Κρήτης (Ε.Σ.Σ.Κ) 

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι 

τους αγώνες «3ο Παγκρήτιο Σχολικό Τουρνουά Διαδικτυακού Σκακιού» 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, την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 5 μ.μ. Καταληκτική ημερομηνία δηλώσεων 

συμμετοχής Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 11 π.μ. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Α. Για τους Μαθητές - Κηδεμόνες. 

(βίντεο οδηγιών - https://bit.ly/tutorialSkaki) 

 
 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ 

Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Ε’ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

Γραφείο Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού 

 
Ταχ/κή Δ/νση : Ι. Γκερόλα 48Β 

Ταχ. Κώδικας          : 731 32, Χανιά 

Πληροφορίες : Μαρία Γιαννουσοπούλου 

                                  :  Εμμανουήλ Αγγελάκης 

Τηλέφωνο : 28210 47318 - 28210 47331 

fax : 2821 047301 

Ιστοσελίδα              : http://srvdipe.chan.sch.gr/fisikiagogi/ 

email : fisikiagogi@dipechan.gr 

 

 

Χανιά  18-11-2022 

Αρ. Πρωτ.: Φ24 /12618 

 

ΠΡΟΣ: 
Δημοτικά Σχολεία Χανίων  
Υπόψιν: Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής  
Κοιν:  
Γραφείο Φ.Α & Σ.Α ΔΠΕ Λασιθίου  
Υπόψιν: κα. Καβουσανού Ασπασία  
ekpaid_fisag@dipe.las.sch.gr 
Γραφείο Φ.Α & Σ.Α ΔΠΕ Ρεθύμνου  
Υπόψιν: κ. Καραμπίνα Δημήτρη 
karabinasd@hotmail.com 
Γραφείο Φ.Α & Σ.Α ΔΠΕ Ηρακλείου   
Υπόψιν: κα.Τζιαναμπέτη Αναστασία  
atzianampeti@gmail.com  
κ. Κοτσαμποξάκης 
ΓιάννηςKatsaboxakis@gmail.com 
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ΒΗΜΑ 1: Με την έγκριση και την επίβλεψη του κηδεμόνα δημιουργείται λογαριασμός στην 

πλατφόρμα Lichess.org (https://lichess.org/). Εάν υπάρχει ήδη δε χρειάζεται να γίνει εκ νέου. 

Ο λογαριασμός δημιουργείται με την καταχώριση ενός username και ενός οποιουδήποτε email 

και κανενός άλλου στοιχείου.  

ΒΗΜΑ 2: Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στην επίσημη πλατφόρμα της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Χανίων ΠΑΣΙΦΑΗ. 

• Είσοδος με λογαριασμό μαθητή του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου 

• Από το μενού «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΚΑΚΙ» 

• Επιλογή τάξης του μαθητή 

• Εισαγωγή του username στο Lichess (ελέγχει τη γνησιότητά του) 

• «Αποστολή της αίτησης» 

Σημείωση: υπάρχει η δυνατότητα για μαθητές που δεν είναι εξοικειωμένοι αλλά γνωρίζουν  

τους βασικούς κανόνες του παιχνιδιού, να συμμετάσχουν με την επιλογή «Ανοιχτό τουρνουά 

γνωριμίας». Το συγκεκριμένο τουρνουά δεν οδηγεί σε πρόκριση στη δεύτερη φάση. 

ΒΗΜΑ 3: Στη συνέχεια, όσοι μαθητές δεν ανήκουν ήδη στην «Ομάδα Φυσικής Αγωγής Χανίων» 

(ομάδα του lichess), κάνουν αίτημα εισαγωγής ακολουθώντας το σύνδεσμο 

https://lichess.org/team/yiqiUDai και αναμένουν έγκριση από τον διαχειριστή της ομάδας 

 

Β. Για τη Σχολική Μονάδα και τους εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής. 

• Η Σχολική Μονάδα σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής ενημερώνουν με κάθε 

δυνατό τρόπο το μαθητικό δυναμικό και αναρτούν την προκήρυξη και την αφίσα του 

Πρωταθλήματος στην ιστοσελίδα του σχολείου. 

• Μετά το πέρας της περιόδου των αιτήσεων, θα σταλεί E-mail στη Σχολική Μονάδα από τους 

διοργανωτές με τη λίστα συμμετοχής των μαθητών. Στην περίπτωση που διαπιστωθούν μη 

ορθά στοιχεία των μαθητών/τριών σας, τότε και μόνο, να σταλεί απάντηση με τις διορθώσεις. 

• Κανένας μαθητής δε μπορεί να προστεθεί στη λίστα συμμετοχής αν δεν έχει γίνει «αποστολή 

αίτησης» από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΠΑΣΙΦΑΗ. 

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 

https://lichess.org/
https://srv-dide.chan.sch.gr/
https://lichess.org/team/yiqiUDai


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 

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

 

Σύστημα Αγώνων - Ελβετικό Σύστημα Κληρώσεων: Οι αθλητές αντιμετωπίζουν σε κάθε παρτίδα 

αθλητές που έχουν τους ίδιους βαθμούς με αυτούς ή βρίσκονται στην πλησιέστερη βαθμό-ομάδα. 

Αριθμός παρτίδων: 7 για κάθε μαθητή/τρια. 

Χρόνος Σκέψης - 10’: Κάθε μαθητής/τρια θα έχει στη διάθεσή του 10 λεπτά για την ολοκλήρωση της 

παρτίδας.  

Διάλειμμα: Έχει προβλεφθεί 2 λεπτά διάλειμμα μεταξύ των παρτίδων. 

Κατά τη διάρκεια των αγώνων θα υπάρχει ζωντανή αναμετάδοση με σχολιασμό των παρτίδων από 

τον διεθνή μαιτρ (ΙΜ) Γιώργο Γκούμα. 

Ο σχολιασμός και η ανάλυση θα είναι διαθέσιμος από το κανάλι του YouTube της «ΟΜΑΔΑΣ 

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΔΕ ΧΑΝΙΩΝ» (https://bit.ly/ofaYoutubeChannel) και στη σελίδα της  

https://bit.ly/ofaFacebook στο Facebook. 

Β΄ ΦΑΣΗ - ΤΕΛΙΚΗ 

Ενδεικτική ημερομηνία: Σάββατο 11/03/2023 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 διακεκριμένους αθλητές. 

(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). 
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Μετά το πέρας της Β΄Φάσης - αγώνων επίδειξης σιμουλτανέ θα ακολουθήσουν οι απονομές των 

αναμνηστικών επάθλων. 

Το Γραφείο Φυσικής Αγωγής Χανίων διατηρεί το δικαίωμα να διαφοροποιήσει μέρος της 

παρούσης, για τη διευκόλυνση τέλεσης των αγώνων (περίπτωση τεχνικού προβλήματος) και εφόσον 

δεν αντικρούει στις γενικές διατάξεις. 

 

 

Η Διευθύντρια Π.Ε. Χανίων 

           ΠΟΠΗ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Ε΄ 

Εκπαιδευτικών Θεμάτων 

ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ 
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