20 ΧΡΟΝΙΑ "ΣΚΑΚΙ" ΣΤΗΝ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ
Το σκάκι στην Τριανδρία πρωτοεμφανίστηκε το Μάρτιο του 1983 στον ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ.. Το 1993 δημιουργείται ο
Όμιλος Σκακιστών Τριανδρίας που αγωνίζεται σήμερα στην Α’ Εθνική κατηγορία και το 1997 η ομάδα της Σκακιστικής
Παρέμβασης Τριανδρίας που αγωνίζεται σήμερα στη Β’ Εθνική κατηγορία.

Σήμερα:

τ

•
Στεγαζόμασ ε σε 200 τμ με δύο αίθουσες προπονήσεων, χώρο αναμονής, υπολογιστές για την
ελεύθερη ώρα των παιδιών, δανειστική βιβλιοθήκη με 300(!) τίτλους σκακιστικών βιβλίων, κυλικείο κ.α.
•
Προπονούμε περισσότε
τμήματά μας

ρα από 100 παιδιά απ’ όλη τη Θεσσαλονίκη στα ολιγομελή σκακιστικά
ί

•
Λειτουργούμε 10 τμήματα με διαβαθμ σεις προπονητικών ωρών (από 2 έως 6 ώρες/βδομάδα),
μηνιαία σκακιστική εφημερίδα, καθημερινά το εντευκτήριο,

α

•
Οργανώνουμε ατομικό κύπελλο νοκ-άουτ με συμμετοχή 130
θλητών, ομαδικό πρωτάθλημα
ακαδημιών, κλειστό πρωτάθλημα ομίλων, διαδημοτικές συναντήσεις για αρχάριους και προχωρημένους,

ν

πρωταθλημάτων, εσωτερικά πρωταθλήματα όλων των
προκριματικές φάσεις νεανικών και άλλω
κατηγοριών, διαγωνισμούς λύσης προβλημάτων, υπαίθριες εκδηλώσεις, ατομικό & ομαδικό πρωτάθλημα
γονέων κ.α.
•
Πρωτοπορούμε από το 1991 με εκθέσεις σκίτσου, γελοιογραφίας, φωτογραφίας και παιδικής

δηλώσεων

ζωγραφιάς και πλήθος παράλληλων εκ

με θέμα το σκάκι στα πλαίσια του σχολικού

πρωταθλήματος που γίνεται στην Τριανδρία. Με τις έγκυ
καλύπτουν όλες τις εκδηλώσεις στην Ελλάδα και όχ

α

ι μόνο.

ρες σκακιστικές σελίδες στο διαδίκτυο που

•
Στηριζόμ στε στα 9μελή Διοικητικά συμβούλια που αποτελούνται από γονείς και αθλητές και στο
Δήμο Τριανδρίας που μας βοηθάει όλα αυτά τα χρόνια.
Στην Τριανδρία παραμένουμε πρώτα απ’ όλα υπέρμαχοι του μαζικού αθλητισμού και πάντοτε προτάσσουμε
την παιδαγωγική αξία του σκακιού.
Θα μας βρείτε:
στο Κέντρο Πολιτισμού (Μ. Κατράκη 4) τηλ. & fax: 2310-951581
& www.ostria.edu.gr & www.pat.gr

τολμούμε να είμαστε πρωτοπόροι

ρίχνουμε το βάρος στο μαζικό αθλητισμό

ανανεώνουμε τακτικά το προπονητικό υλικό των τμημάτων μας
διοργανώνουμε συχνά αγώνες με τις καλύτερες συνθήκες
στηρίζουμε τους αθλητές μας που διακρίνονται
μαθαίνουμε σκάκι στα παιδιά από 5 ετών!

