
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ  

 

(Σε σχέση µε την πρόταση –πλαίσιο της Επιτροπής, παρακαλούµε να συµπληρωθεί και να αποσταλεί 
µε email στο info@chessfed.gr  

και ταχυδροµικά ή µε φαξ (210 – 9221620) στην Ε.Σ.Ο, έως τις 25/11/2010. 
Οι Ενώσεις/τοπικές επιτροπές συµπληρώνουν µόνον τα στοιχεία που τις αφορούν) 

 
 

ΤΜΗΜΑ 1 -  ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

• Ενωση /Τοπική επιτροπή /Σωµατείο /σκακιστικό τµήµα (πλήρης επωνυµία):  
 
              ________________________________________________     e-mail: __________________ 
 

• Πόλη (έδρα): _____________________________   φαξ φορέα : ______________________ 
 

• Ενωση / τοπ. επιτροπή στην οποία ανήκει το Σωµατείο: ______________________ 
 

• Αγωνιστική κατηγορία στην οποία συµµετέχει το Σωµατείο την περίοδο 2010-11: 

             Α’ Εθνική:□     Προκρ. Α’ εθνικής(ΠΟΑ):□     Β’ Εθνική:□   άλλη(διευκρινίστε): ________ 

 

• Εχετε αποστείλει στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού την αίτηση που απαιτείται για την 

διατήρηση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του σωµατείου σας?   ΝΑΙ: □         ΟΧΙ: □ 

• Αριθµός ενεργών σκακιστών (µε αθλ. δελτίο και παρτίδες στους εθνικούς πίνακες ΕΛΟ):  _______ 
 

• Φύλο ενεργών σκακιστών:  Ανδρες: ____  Γυναίκες: ____ 
 

• Ηλικίες ενεργών σκακιστών:    
ΑΓΟΡΙΑ/ΑΝ∆ΡΕΣ         κάτω των 10:___ 11-12:___ 13-14:___15 -16:___17-18:___19-20:___ ΑΝΩ των 20:___ 

 
ΚΟΡΙΤΣΙΑ/ΓΥΝΑΙΚΕΣ  κάτω των 10:___ 11-12:___ 13-14:___15 -16:___17-18:___19-20:___ ΑΝΩ των 20:___ 

 
 

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? 

8 (αγόρια+κορίτσια -18,-16,-14,-12): □          6 (αγορ+κορ -17, -14, -12):□      

Άλλη σύνθεση (διευκρινίστε): _____________________________________________________ 
 

 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εφόσον έχετε διαφορετική τεκµηριωµένη συνολική πρόταση για τα 

οµαδικά νεανικά, µπορείτε να την καταθέσετε ως ξεχωριστό συνηµµένο. 

 
 

ΤΜΗΜΑ 5 -  ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑ∆ΑΣ  (σχετική ενότητα πρότασης: 4 ) 
 

• Προτιµάτε το σηµερινό σύστηµα διεξαγωγής του κυπέλλου ή το προτεινόµενο νέο σύστηµα 
διεξαγωγής της τελικής φάσης του κυπέλλου (16 οµάδες σε 4 ηµέρες)? 

ΣΗΜΕΡΙΝΟ: □               ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΝΕΟ: □     Α∆ΙΑΦΟΡΟ: □ 

• Συµφωνείτε ή διαφωνείτε στην υποχρεωτική χρησιµοποίηση ενός σκακιστή/-στριας κάτω των 
20 (ή 22) ετών στην 4

η
 σκακιέρα? 

ΣΥΜΦΩΝΩ: □            ∆ΙΑΦΩΝΩ: □   
ΑΛΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: _____________________________________________________ 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εφόσον έχετε διαφορετική τεκµηριωµένη συνολική πρόταση για το 

κύπελλο Ελλάδας, µπορείτε να την καταθέσετε ως ξεχωριστό συνηµµένο. 

 
 



ΤΜΗΜΑ 6 -  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ  (σχετικές ενότητές πρότασης: 7 & 3 ) 
 

• Θέλετε να διατηρηθεί η παρούσα κατάσταση στα Περιφερειακά Πρωταθλήµατα όπως γίνεται 
έως σήµερα? 

 

ΝΑΙ: □           ΟΧΙ: □  Α∆ΙΑΦΟΡΟ: □ 

 

• Θα θέλατε τα περιφερειακά πρωταθλήµατα (µόνον αυτά που προκρίνουν οµάδες στην α’ 
εθνική) να διεξάγονται σε επίπεδο ευρύτερης περιφέρειας (και όχι στο πλαίσιο των σηµερινών 
Ενώσεων)? –π.χ. περιφερειακό πρωτάθληµα ∆υτ. Μακεδονίας-Ηπείρου-Ιονίων,  Θεσσαλίας-
Στερεάς, Θεσσαλονίκης-Ανατ.Μακεδονίας-Θράκης, κ.ά.- 

ΝΑΙ: □           ΟΧΙ: □  Α∆ΙΑΦΟΡΟ: □ 
 

• Πόσες κατηγορίες/βαθµίδες θεωρείτε πώς πρέπει να έχουν  τα περιφερειακά πρωταθλήµατα 
(π.χ. β’ εθνική, α΄τοπική, β’ τοπική)? 

1: □         2: □ 3: □  Η κάθε Ενωση να αποφασίζει για πόσες: □  

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εφόσον έχετε διαφορετική τεκµηριωµένη συνολική πρόταση για τα 

περιφερειακά πρωταθλήµατα, µπορείτε να την καταθέσετε ως ξεχωριστό συνηµµένο. 

 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  -  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
Εχετε να κάνετε συµπληρωµατικές υποδείξεις/προτάσεις για κάποιο από τα παραπάνω θέµατα? 

 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

 
Στοιχεία υπεύθυνου που συµπλήρωσε το παρόν  (όνοµα, επίθετο, τηλ. επικοινωνίας): 
 
           ________________________________________________________________ 
 
 

Ηµεροµηνία:    ____ / ___ / 2010       


