
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ  

 
 

ΤΜΗΜΑ 2 -  ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ   (σχετικές ενότητες πρότασης: 2 & 3) 
 

• Θέλετε να παραµείνει σε ισχύ το σηµερινό σύστηµα διεξαγωγής των πρωταθληµάτων σε 12 
σκακιέρες? (5 άνδρες + 1 γυναίκα + 6 νεανικές) 

ΝΑΙ: □           ΟΧΙ: □  Α∆ΙΑΦΟΡΟ: □ 
Αν όχι, ως προς τι διαφωνείτε ? (παρακαλούµε διευκρινίστε): 
 

 

 

 

• Συµφωνείτε ή διαφωνείτε µε τον διαχωρισµό του ενός πρωταθλήµατος σε δύο  (ένα γενικό και 
ένα νεανικό)? 

ΣΥΜΦΩΝΩ: □           ∆ΙΑΦΩΝΩ: □  Α∆ΙΑΦΟΡΟ: □ 
 

• Σε περίπτωση διαχωρισµού, ποιο από τα δύο πρωταθλήµατα ενδιαφέρει περισσότερο το 
σωµατείο σας (σε ποιο θα «επενδύατε» µε στόχο την ανάπτυξη του σωµατείου σας)? 

Το γενικό: □   Το νεανικό: □   Εξ ίσου και τα δύο: □ 

 
 

ΤΜΗΜΑ 3 -  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α’ ΕΘΝΙΚΗΣ  (σχετικές ενότητες πρότασης: 6 & 2,3) 
 

• Πόσες οµάδες νοµίζετε ότι πρέπει να συµµετέχουν στο πρωτάθληµα της α’ εθνικής? 

       32-34: □     24:□     16: □   8 στην Α1 και 8 στην Α2: □     άλλο(διευκρινίστε): ___ 
 

• Στην περίπτωση διαχωρισµού των πρωταθληµάτων, συµφωνείτε ή διαφωνείτε µε την 
προτεινόµενη σύνθεση και κατανοµή (8 σκακιέρες, µε 5 άνδρες, 1 γυναίκα, 1 άνδρας κάτω 
των 20 ετών και 1 γυναίκα κάτω των 20 ετών)? 

ΣΥΜΦΩΝΩ: □            ∆ΙΑΦΩΝΩ: □   
ΑΛΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: _____________________________________________________ 

 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εφόσον έχετε διαφορετική τεκµηριωµένη συνολική πρόταση για την α’ 

εθνική, µπορείτε να την καταθέσετε ως ξεχωριστό συνηµµένο. 

 

ΤΜΗΜΑ 4 -  ΝΕΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (σχετικές ενότητες πρότασης: 5 & 2,3) 
 

• Θέλετε να διατηρηθεί η παρούσα κατάσταση στο πανελλήνιο οµαδικό νεανικό, όπως γίνεται 
έως σήµερα, ή προτιµάτε την αλλαγή του µε την προϋπόθεση του διαχωρισµού των 
πρωταθληµάτων, όπως περιγράφεται στο σχέδιο πρότασης? 

∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ: □           ΑΛΛΑΓΗ: □  Α∆ΙΑΦΟΡΟ: □ 
 

• Προτιµάτε τα νεανικά πρωταθλήµατα να διαχωρίζονται σε κατηγορίες (δηλαδή α’ εθνική, β’, 
κ.ο.κ.), όπως τα γενικά, ή όπως γίνονται έως σήµερα (προκριµατική-τελική φάση) ? 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: □            ΠΡΟΚΡΙΜ.-ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ: □  Α∆ΙΑΦΟΡΟ: □ 

 

• Σε πόσες σκακιέρες νοµίζετε ότι θα πρέπει να γίνεται το νεανικό? 


