
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 
 Οι σύλλογοι της Τριανδρίας συστεγάζονται και συλλειτουργούν. Οι αθλητές μας συμμετέχουν εξίσου σε όλες της διοργανώσεις. Ο 
διαχωρισμός τους γίνεται μόνο στα Διασσυλογικά Πρωταθλήματα όπου και εκπροσωπούν ο καθένας την ομάδα του. 

 Η διοργάνωση εσωτερικών πρωταθλημάτων έχει στόχους: 

1. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ: Γίνονται αγώνες κατηγοριών, ξεκινώντας από Χ’ Κατηγορία έως Α’ Κατηγορία. Στην Χ’Κ συμμετέχουν οι αρχάριοι 
αθλητές ανάλογα με την ηλικία και το τμήμα προπονήσεων τους. Όσοι από αυτούς προκριθούν, αποκτούν το δικαίωμα συμμετοχής την 
επόμενη χρονιά στη Δ’ Κατηγορία. Από την Δ’Κ οι μισοί προκρίνονται για την Γ’Κ. Από την Γ’Κ το ένα τρίτο προκρίνονται για την 
Β’Κ. Από την Β’Κ το ένα τέταρτο για την Α’Κ. Στα μελλοντικά μας σχέδια είναι και η διοργάνωση πρωταθλημάτων νόρμας. 

2006 Θεματικό  Χ' κατηγορίας  Z’ κατηγορίας Ε' κατηγορίας  Δ' κατηγορίας  Γ' κατηγορίας Β' κατηγορίας  Β Επιπέδου 

2005 Η Εφημερίδα μας  

 
  Δ' κατηγορίας  Γ' κατηγορίας  Β' κατηγορίας  Ενηλίκων  

2004  Χ' κατηγορίας  Z’ κατηγορίας Ε' κατηγορίας  Δ' κατηγορίας  Γ' κατηγορίας  Β' κατηγορίας   

2003 Προκήρυξη  Χ' κατηγορίας  Z’ κατηγορίας Ε' κατηγορίας  Δ' κατηγορίας  Γ' κατηγορίας    

2002 Προκήρυξη  Χ' κατηγορίας  Ε' κατηγορίας  Δ' κατηγορίας  Γ' κατηγορίας     

2001 Ατ. Μ.Ειδ. Ανάγκες Ζ' κατηγορίας  Ε' κατηγορίας  Δ' κατηγορίας  Γ' κατηγορίας  Β' κατηγορίας    

2000 Χ' κατηγορίας  Δ' κατηγορίας  Γ' κατηγορίας 

 
     

1999 Χ' κατηγορίας  Δ' κατηγορίας  Γ' κατηγορίας  Β' κατηγορίας       

1998 Χ' κατηγορίας  Δ' κατηγορίας  Γ' κατηγορίας  Β' κατηγορίας       

1998 Χ4' κατηγορίας  Χ3' κατηγορίας  Χ2' κατηγορίας  Χ1' κατηγορίας       

1997 Χ2' κατηγορίας  Χ1' κατηγορίας  Δ' κατηγορίας  Γ' κατηγορίας  Β' κατηγορίας     

1996 Χ' κατηγορίας  Δ' κατηγορίας Γ' κατηγορίας         
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2. ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ: Οι προχωρημένοι αθλητές που παρακολουθούν προπονήσεις σχετικές με ανοίγματα, έχουν την δυνατότητα να 
εμβαθύνουν στο άνοιγμα που διδάσκονται στις προπονήσεις. Αυτό γίνεται με την συμμετοχή τους σε θεματικό τουρνουά όπου οι 
παρτίδες ξεκινούν από συγκεκριμένη θέση που έχει προτείνει ο προπονητής τους. Επιπλέον γίνονται και ματς 4 ή 6 παρτίδων μεταξύ δύο 
ισοδύναμων παικτών. 

1998 12χρονων    

1995 Θεματικό  Ματς  

3. ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ: Ετησίως διοργανώνουμε εσωτερικά πρωταθλήματα μπλιτς, όπου μπορούν να παίζουν όλοι οι αθλητές. Επίσης στα 
τμήματα των αρχαρίων (κυρίως) γίνονται αγώνες “Ρολόι”. Το παιχνίδι παίζεται με μία σκακιέρα γύρω από την οποία βρίσκονται όλοι οι 
παίκτες. Κάθε φορά που παίζει κάποιος με το ένα χρώμα (π.χ. λευκά) προχωράει μέχρι να έρθει η σειρά του να παίξει με το άλλο χρώμα 
(π.χ. μαύρα). Η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι που κάποιος θα παίξει “παράνομα” (με λάθος χρώμα, ή ποιο γρήγορα από την σειρά του 
κλπ) ή θα γίνει ματ ή θα πέσει η “σημαία” του. Τότε αποχωρεί από το παιχνίδι και συνεχίζουν οι υπόλοιποι. Αυτό συνεχίζεται μέχρι να 
μείνουν δύο παίκτες (με ότι χρώματα τους τύχουν) και να βγει ο νικητής. Τέλος στα τμήματα των αρχαρίων γίνονται και αγώνες με 
μεγάλα κομμάτια σε μεγάλη σκακιέρα (μουσαμάς), ενώ μελλοντικά θα γίνει και υπαίθρια σκακιέρα μπροστά στην είσοδο του συλλόγου. 

1996 Μπλιτς 

1995 Μπλιτς 

1999 

2000 

2001 

Μπλιτς 

Μπλιτς 

Μπλιτς 

 

https://mychess.gr/wp-content/uploads/2022/01/1998-12xronoi.pdf
https://mychess.gr/wp-content/uploads/2022/01/1995-thematiko.pdf
https://mychess.gr/wp-content/uploads/2022/01/1995-mats.pdf
https://mychess.gr/wp-content/uploads/2022/01/1996-blits.pdf
https://mychess.gr/wp-content/uploads/2022/01/1995-blits.pdf
https://mychess.gr/wp-content/uploads/2022/01/2000-blits.pdf
https://mychess.gr/wp-content/uploads/2022/01/2001-1blits.pdf

