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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ 
KAI ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ 

…………………………………….. 

Χανιά    10-01-2019 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΡΗΣΗ 
ΔΙΕΤΘΤΝΘ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Θ ΧΑΝΙΩΝ 

ΣΜΘΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ 
ΟΜΑΔΑ ΦΤΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΧΟΛΙΚΟΤ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ 

 

   Αρ. Πρωτ.  Φ.24/7609 
   Βακμόσ  Προτεραιότθτασ : 
 
 

 Χανιά      04-12-2020 
Σαχ. Διεφκυνςθ: I. Γκερόλα 48Β 
Σαχ. Κϊδικασ:  73134, ΧΑΝΙΑ 
Πλθροφορίεσ: Ιάκωβοσ Κουμισ 
Σθλ: 2821047158 
Φαξ: 2821047153 
Hλ. Δ/νςθ: graffachan@sch.gr 
Ιςτοςελίδα:http://didechan.blogspot.gr 

 
Προσ: 
Δθμόςιεσ και Ιδιωτικζσ χολικζσ 
Μονάδεσ Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπ/ςθσ                                       N. Xανίων 
Κριτθσ 
 
 
Κοιν: 
υντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου 

   κ. Λιδα Ηαμπετάκθ 
  Ε...Κριτθσ 
  Τπευκφνουσ/εσ Ομάδασ Φυςικισ Αγωγισ Π.Ε   
  & Δ.Ε Κριτθσ 
 

  

ΘΕΜΑ: «Ειδικι Προκιρυξθ Παγκριτιων χολικϊν Αγϊνων κάκι μζςω διαδικτφου Α/κμιασ 

και Β/κμιασ Εκπ/ςθσ ςχολικοφ ζτουσ 2020-2021». 

 

Η Οργανωτικι Επιτροπι χολικϊν Ακλθτικϊν Δραςτθριοτιτων ( Ο.Ε..Α.Δ )  Χανίων ςε 

ςυνεργαςία με τθν υντονίςτρια Εκπαιδευτικϊν Θεμάτων Φυςικισ Αγωγισ Κριτθσ και τθν   

Ζνωςθ κακιςτικϊν ωματείων Κριτθσ (Ε...Κ.), ζχοντασ υπόψθ:                

 Σθν απόφαςθ τθσ   1θ ςυνεδρίαςθ από 14/10/2020 τθσ ΟΕΑΔ Χανίων. 

Π ρ ο κ θ ρ φ ς ς ε ι 

Αγϊνεσ «Διαδικτυακοφ κάκι» με τθν ονομαςία « Χριςτουγεννιάτικο Παγκριτιο Μακθτικό 

Σουρνουά κάκι » μακθτϊν, μακθτριϊν Δθμοτικϊν, Γυμναςίων και Λυκείων.  Οι  αγϊνεσ κα 

πραγματοποιθκοφν ςτθν ανεξάρτθτθ θλεκτρονικι πλατφόρμα για ςκάκι Lichess.org. 

 

 

Ημερομθνία διεξαγωγισ των αγϊνων : άββατο 19 Δεκεμβρίου 2020 ςτισ 17:10μμ 

Καταλυτικι θμερομθνία δθλϊςεων ςυμμετοχισ Παραςκευι 18/12/2020 και ϊρα 14:00. 

Να διατθρθκεί μζχρι............. 
Βακμόσ Αςφαλείασ....... 
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ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ:  

Α. Για τουσ Μακθτζσ – Κθδεμόνεσ. 

1. Οι μακθτζσ/τριεσ δθλϊνουν ςυμμετοχι ςτον Κακθγθτι Φυςικισ Αγωγισ μζςω email 

του κθδεμόνα τουσ προσ τον κακθγθτι Φυςικισ Αγωγισ, όπου αναγράφεται :  

α) «υμφωνϊ με τθν ςυμμετοχι του/τθσ μακθτι/τριασ ςτο «Χριςτουγεννιάτικο 

Παγκριτιο Μακθτικό Σουρνουά κάκι» ςφμφωνα με τουσ όρουσ του». 

β) Σο USER NAME του μακθτι/τριασ για τθν ςυμμετοχι του είναι το …………… 

(αναγράφεται εκείνο που κα επιλζξουν). Σο user name κα χρειαςτεί για τθν 

αναγνϊριςθ και αποδοχι του μακθτι ςτθν πλατφόρμα παιχνιδιοφ, κακϊσ δεν κα 

δοκοφν άλλα ςτοιχεία του μακθτι ςτθν πλατφόρμα. 

2. Οι μακθτζσ καλοφνται να δθμιουργιςουν λογαριαςμό ςτθν πλατφόρμα Lichess.org- 

βίντεο οδθγιϊν ( https://tinyurl.com/skaki ) βρίςκεται αναρτθμζνο ςτθ ςελίδα τθσ 

Δ.Δ.Ε Χανίων και ςτθν Φ.Α. Χανίων κακϊσ και ςε αυτόν τον ςφδεςμο 

https://tinyurl.com/skaki. Κατά τθν δθμιουργία του λογαριαςμοφ ςτθν πλατφόρμα 

δεν κα δοκοφν άλλα ςτοιχεία εκτόσ του user name και ενόσ email. 

3. τθ ςυνζχεια, εκδθλϊνουν αίτθμα ςυμμετοχισ εντόσ τθσ πλατφόρμασ Lichess.org     

ςτθν Ομάδα Φυςικισ Αγωγισ Χανίων ακολουκϊντασ το ςφνδεςμο 

https://lichess.org/team/yiqiUDai. Θα εκρεμμεί επιβεβαίωςθ από τον διαχειριςτι του 

Πρωτακλιματοσ. 

4. Μόλισ ολοκλθρωκεί θ ταυτοποίθςθ, δφνεται θ δυνατότθτα ςτο ςυμετζχοντα να 

ςυνεχίςει και να επιλζγουν από τθ λίςτα των αναρτθμζνων Πρωτακλθμάτων ςτο 

ςφνδεςμο  https://lichess.org/team/yiqiUDai το αντίςτοιχο πρωτάκλθμα για τθν τάξθ 

του. 

5. Σθν θμζρα και ϊρα που ζχει ανακοινωκεί ξεκινά το πρωτάκλθμα. 

 

Β. Για ςτισ Κακθγθτζσ Φυςικισ Αγωγισ. 

1. Οι Κακθγθτζσ Φυςικισ Αγωγισ: 

α) Μετά τθν παραλαβι ςτισ παροφςθσ προκιρυξθσ από ςτισ ςχολικζσ ςτισ μονάδεσ 

ενθμερϊνουν τα τμιματα ςτισ και αναρτοφν τθν προκιρυξθ και τθν αφίςα του 

Πρωτακλιματοσ ςτθν πλατφόρμα εξ αποςτάςεωσ διδαςκαλίασ που κάνουν χριςθ. 

β) Παραλαμβάνουν τα email εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ – ςυμμετοχισ από ςτισ 

μακθτζσ και ςτισ κθδεμόνεσ ςτισ. Ελζγχουν τθν ορκότθτα ςτισ (προςζχουν να υπάρχει 

ςυναίνεςθ και το user name του μακθτι/τριασ που κα ςυμμετάςχει). 

https://tinyurl.com/skaki
https://tinyurl.com/skaki
https://lichess.org/team/yiqiUDai
https://lichess.org/team/yiqiUDai
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γ) υμπλθρϊνουν τθν διλωςθ ςυμμετοχισ του ςχολείου ςτισ ςτθν φόρμα: 

https://forms.gle/Uk8QELp2dCzHcVnb8 . Η φόρμα είναι για 10 ςυμμετοχζσ, ςε 

περίπτωςθ περιςςότερων από 10 ςυμπλθρϊςτε επιπλζον φόρμα. 

 

 

ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ: 

Διάρκεια: Οι αγϊνεσ αναμζνεται να διαρκζςουν περίπου 2,5 ϊρεσ. 

Πρωτακλιματα: Οι μακθτζσ κα ςυμμετάςχουν ςτα πρωτακλιματα ςφμφωνα με τον πίνακα:  

 

ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ 1 ΜΑΘΗΣΕ Α’ ΚΑΙ Β’ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 

ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ 2 ΜΑΘΗΣΕ Γ’ ΚΑΙ Δ’ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 

ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ 3 ΜΑΘΗΣΕ Ε’ ΚΑΙ Σ’ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 

ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ 4 ΜΑΘΗΣΕ ΓΤΜΝΑΙΩΝ – ΛΤΚΕΙΩΝ 

 

φςτθμα Αγϊνων – Ελβετικό φςτθμα Κλθρϊςεων: Οι ακλθτζσ αντιμετωπίηουν ςε κάκε 

παρτίδα ακλθτζσ που ζχουν ςτισ ςτισ βακμοφσ με ςτισ, ι βρίςκονται ςτθν πλθςιζςτερθ 

βακμοομάδα.  

Αρικμόσ παρτίδων: 7 για κάκε μακθτι/τρια. 

Χρόνοσ κζψθσ – 10’: Κάκε μακθτισ/τρια κα ζχει ςτθ διάκεςι του 10 λεπτά για τθν 

ολοκλιρωςθ ςτισ παρτίδασ.  

Διάλλειμα: Ζχει προβλεφκεί 2 λεπτά διάλλειμα μεταξφ των παρτίδων. 

 

Θ Ο.Ε..Α.Δ. Χανίων διατθρεί το δικαίωμα να διαφοροποιιςει μζροσ τθσ παροφςθσ, για τθν 

διευκόλυνςθ τζλεςθσ των αγϊνων ( περίπτωςθ τεχνικοφ προβλιματοσ )  και εφ’ όςον δεν 

αντικροφει ςτισ γενικζσ διατάξεισ. Για τθν περίπτωςθ του τεχνικοφ προβλιματοσ, θ 

διοργάνωςθ κα πραγματοποιθκεί τθν επόμενθ θμζρα, τθν ίδια ϊρα. 

 

 

 

Ο Δ/ντθσ Δ.Δ.Ε. Χανίων 

Και πρόεδροσ τθσ Ο.Ε..Α.Δ.  

 

Εμμανουιλ Σηανάκθσ 

ΠΕ 11 ΦΤΙΚΘ ΑΓΩΓΘ 

https://forms.gle/Uk8QELp2dCzHcVnb8
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