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Αγαπητέ γονέα,
Μετά από δύο περίπου μήνες συμμετοχής του παιδιού σου, στο πρόγραμμα "Μαθαίνω να
παίζω σκάκι", έχουμε την χαρά να επικοινωνήσουμε για πρώτη φορά μαζί σου.
Καταρχήν θα θέλαμε να σε ενημερώσουμε για την συνολική δραστηριότητα των αθλητικών
σωματείων που λειτουργούν στο χώρο που ήρθε το παιδί σου, να γνωρίσει το παιχνίδι σκάκι.
ΙΣΤΟΡΙΚΑ
Τα πρώτα βήματα στο σκάκι, γίνονται το 1985 μέσα από το Πνευματικό κέντρο του Δήμου.
Το 1992 ο νεοσύστατος Αθλητικός Οργανισμός (σαν φυσικός φορέας) αγκαλιάζει το άθλημα,
σφραγίζοντας την μελλοντική του εξέλιξη στο Δήμο. Η ομάδα του Α.Ο.Δ.Τ. που δημιουργείται,
λειτουργεί σαν κυψέλη στο δήμο και το μεράκι των παιδιών μας οδηγεί (ένα χρόνο αργότερα)
στη σύσταση και δεύτερης ομάδας, του αυτόνομου σκακιστικού σωματείου Όμιλος Σκακιστών
ΤΡΙΑνδρίας (ΟΣΤΡΙΑ). Οι δύο ομάδες συλλειτουργούν και οι αθλητές τους συνυπάρχουν, ενώ
δίνεται η δυνατότητα σε περισσότερους αθλητές να αγωνίζονται στα επίσημα πρωταθλήματα.
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ
ΣΕ ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: Οι δύο ομάδες συμμετέχουν ανελλιπώς, σε όλους τους ομαδικούς
αγώνες εντός και εκτός Θεσσαλονίκης. Αγώνες όπως, το διασυλλογικό πρωτάθλημα, το
διασυλλογικό κύπελλο, τα διασυλλογικά πρωταθλήματα εφήβων και παίδων. Επίσης σε
φεστιβαλικές εκδήλωσης της Καλαμαριάς, των Συκεών και των Γιαννιτσών. Τέλος
συμμετείχαμε, με 4μελή ομάδα, στο 1ο πανελλήνιο πρωτάθλημα κάτω των 16ετών που έγινε
στην Ιεράπετρα Κρήτης.
ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: Οι αθλητές των ομάδων, συμμετέχουν σε ατομικούς αγώνες όπως,
τις προκριματικές φάσεις των αντίστοιχων πρωταθλημάτων, ανδρών, γυναικών, εφήβων,
νεανίδων, παίδων, κορασίδων, παμπαίδων και πανκορασίδων. Επίσης σε ατομικά τουρνουά
που διοργανώνονται από άλλες ομάδες, εντός και εκτός πόλης.
ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ: Οι αθλητές συμμετέχουν στο εσωτερικό πρωταθλήματα, στο
πρωτάθλημα γρήγορου σκάκι, σε θεματικούς αγώνες και σε ματς πολλαπλών συναντήσεων.
Στην αγωνιστική χρονιά 1994-95, το σκάκι στην Τριανδρία έκανε ένα σημαντικό άλμα,
πραγματοποιώντας με το παραπάνω τους αρχικούς μας στόχους. Η κατάκτηση του
πρωταθλήματος από την ομάδα του ΟΣΤΡΙΑ χωρίς απώλεια βαθμού, καθώς και η πρώτη
πανελλήνια θέση της Αναστασίας Γάμπα (στα τελικά του σχολικού κυπέλλου), ήταν οι
κορυφαίες στιγμές σε επίπεδο ομαδικό και ατομικό αντίστοιχα. Επίσης η ομάδα του ΑΟΔΤ
τερμάτισε έβδομη (με αθλητές που ο μέσος όρος ηλικίας τους ήταν 10ετών!!!), ενώ ο τυφλός
αθλητής του συλλόγου Παναγιώτης Καρακώστας ήρθε πρώτος στο αντίστοιχο πρωτάθλημα
θεσ/νίκης.
Εδώ και πέντε χρόνια διοργανώνουμε ατομικά τουρνουά για τους μαθητές των δημοτικών και
των γυμνασίων, με συμμετοχή πάνω από 100 μαθητών ετησίως. Οι αγώνες διεξάγονται στο
χώρο του 3ου Δημοτικού σχολείου Τριανδρίας και αποτελούν προκριματική φάση του
πανελλήνιου σχολικού κυπέλλου. Στους αγώνες συμμετέχουν μαθητές από τους Δήμους
Τριανδρίας, Αγ. Παύλου, Πυλαίας, Συκεών, και Επανωμής. Φέτος θα γίνει το 6ο ατομικό
πρωτάθλημα Δημοτικών και το 5ο ατομικό πρωτάθλημα Γυμνασίων, στο τέλος Ιανουαρίου.
Το 1996 θεωρούμε ότι είναι μία πολύ σημαντική χρονιά για το σκάκι στο δήμο μας, καθώς θα
διοργανώσουμε την πρώτη σε πανελλήνιο επίπεδο σκακιστική γιορτή, μέσα σε δάσος. Η γιορτή
θα γίνει τον Μάιο και θα περιλαμβάνει σκακιστικές εκδηλώσεις για όλες τις ηλικίες και τα
επίπεδα.
ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟ ΣΚΑΚΙ
Λειτουργεί κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή τις ώρες από 7.00-8.30μ.μ. Επίσης λειτουργεί
κάθε Σάββατο 10.00-14.30 μόνο για προπονήσεις και Κυριακές μόνο για αγώνες.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Αθλητών
Έχουν δικαίωμα να παρακολουθούν τις αντίστοιχες προπονήσεις του επιπέδου τους, να
δανείζονται σκακιστικά βιβλία (η βιβλιοθήκη διαθέτει 130 σκακιστικά βιβλία) και να έρχονται στο
σύλλογο τις ημέρες και ώρες λειτουργίας (εκτός των προπονήσεων) ώστε να παίζουν φιλικές
παρτίδες, να αναλύουν παρτίδες τους ή να διαβάζουν κάποια βιβλία.
Έχουν υποχρέωση να πληρώνουν την ετήσια συμμετοχή τους με την έναρξη κάθε
αγωνιστικού έτους, να μην απουσιάζουν χωρίς λόγο από τις προπονήσεις, να διατηρούν
καθαρό το χώρο που χρησιμοποιούν, να σέβονται τους συναθλητές τους, τους προπονητές
τους και τα μέλη διοίκησης.
Τέλος έχουν δικαίωμα και υποχρέωση να συμμετέχουν στους αγώνες (ομαδικούς και
ατομικούς), ανάλογα με τις δυνατότητες τους, όπως τις κρίνουν οι προπονητές τους.
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΠΑΙΖΩ ΣΚΑΚΙ"
Η ανταπόκριση των μαθητών του Δήμου, μας δημιουργεί την υποχρέωση διάδοσης του σκάκι
στα σχολεία σε επίπεδο μαζικού αθλητισμού. Στα πλαίσια του στόχου μας, ξεκίνησε το πιλοτικό
πρόγραμμα "Μαθαίνω να παίζω σκάκι", με μαθητές από τα σχολεία του δήμου. Βασικός στόχος
μας, είναι η πρώτη επαφή με το σκακιστικό παιχνίδι να γίνει σε σωστές βάσεις και όσα παιδιά
το αγαπήσουν να συνεχίσουν με το αγωνιστικό σκάκι (εφόσον θελήσουν) μέσα από τους
συλλόγους.
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Αγαπητέ μαθητή,
Μετά από δύο περίπου μήνες, συμμετοχής σου στο πρόγραμμα "Μαθαίνω να παίζω σκάκι",
έχουμε την χαρά να επικοινωνήσουμε για πρώτη φορά μαζί σου.
" ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΠΑΙΖΩ ΣΚΑΚΙ "
Το πρόγραμμα "Μαθαίνω να παίζω σκάκι" που παρακολούθησες, περιλαμβάνει τα εξής:
1. Οκτώ (8) διδακτικά δίωρα μαθήματα, που παρέχουν τις βασικές γνώσεις του σκάκι.
2. Ένα ακόμη δίωρο, στο οποίο θα γίνει επανάληψη των όσων έχεις μάθει και κάλυψη των
κενών που τυχόν υπάρχουν.
Για το τμήμα της Τετάρτης θα γίνει την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 7.30-9 μ.μ.
Για το τμήμα της Τρίτης θα γίνει την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 5-6.30 μ.μ.
3. Η ολοκλήρωση του προγράμματος θα γίνει την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 1995 και ώρα
6.00μ.μ. στο χώρο του 3ου Δημοτικού σχολείου Τριανδρίας (βρίσκεται στην οδό Ζαΐμη 16), με
αγώνες μεταξύ των μαθητών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα και θα δοθούν αναμνηστικά
διπλώματα.
4. Στις αρχές Ιανουαρίου, θα γίνουν αγώνες μεταξύ μαθητών που παρακολούθησαν το
πρόγραμμα από τους Δήμους Τριανδρίας και Αγ. Παύλου. Για τους αγώνες αυτούς θα βγει
ανακοίνωση και θα ειδοποιηθείς μετά τις γιορτές.
ΑΛΛΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙΣ
Στο τέλος Ιανουαρίου θα γίνει το 6ο Ατομικό πρωτάθλημα σκάκι για μαθητές δημοτικού, σε
χώρο του δήμου Τριανδρίας. Ενώ στα μέσα Μαΐου θα γίνει η μεγάλη σκακιστική γιορτή στο
δάσος. Για την συμμετοχή σου στους αγώνες, θα υπάρξει νεώτερη ανακοίνωση.
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Μέχρι τώρα έκανες μία καλή αρχή και γνώρισες το παιχνίδι σκάκι. Ό,τι έχεις μάθει μέχρι τώρα
είναι μόνο η αρχή. Η γοητεία του σκάκι βρίσκεται μέσα στο πλήθος των γνώσεων και της
αγωνιστικής έντασης (με νίκες και ήττες), που θα ακολουθήσουν.
Αν σε ενδιαφέρει να συμμετέχεις στη συνέχεια του προγράμματος, θα πρέπει να γνωρίζεις
ότι:
1. Θα προπονείσαι μία φορά την εβδομάδα. Οι προπονήσεις θα είναι δίωρες.
2. Θα έρχεσαι δύο φορές την εβδομάδα στο σύλλογο, μία στη προπόνηση και μία για να παίζεις
αγώνες.
3. Θα μπορείς να δανείζεσαι σκακιστικά βιβλία από την βιβλιοθήκη.
4. Θα μπορείς να συμμετέχεις σε αγώνες, εφόσον το κρίνουν οι προπονητές σου.
Το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει μέχρι τον Ιούνιο του 1996 περιλαμβάνει:
1. Δέκα προπονήσεις "Φυτωρίου". Εμπέδωση των σκακιστικών γνώσεων με ασκήσεις και
φυλλάδια.
2. Δέκα προπονήσεις "Χ' Κατηγορίας". Εμβάθυνση στο σκακιστικό παιχνίδι με ασκήσεις και
φυλλάδια.
3.Εσωτερικά πρωταθλήματα και πολλούς φιλικούς αγώνες με ή δίχως χρονόμετρο.
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΟΥ
Να γραφτείς το αργότερο την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου και να φέρεις τα εξής:
1. Συμπληρωμένη την σελίδα με τίτλο "ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ", ώστε να ενταχθείς
σε ένα από τα τμήματα που θα δημιουργηθούν, από μαθητές που παρακολούθησαν το ίδιο
πρόγραμμα με 'σένα.
2. Το ποσό των 6.000δρχ., που αντιστοιχεί στην εγγραφή και την ετήσια συμμετοχή σου σαν
αθλητής, αθλήτρια (για την αγωνιστική περίοδο 1995-96).
ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙΣ

Οι προπονήσεις θα ξεκινήσουν αμέσως μετά τις 17 Δεκεμβρίου 1995, σε ημέρες και ώρες
που θα επιλεγούν ανάλογα με τις δυνατότητες των μαθητών. Για τις ημέρες και τις ώρες που
θα γίνονται: α) η προπόνηση σου, β) οι αγώνες σου, θα σε ειδοποιήσουμε την Δευτέρα 18
Δεκεμβρίου με ανακοίνωση (στο εντευκτήριο του συλλόγου) και τηλεφωνικά.
Οι προπονήσεις των δύο κύκλων, θα ολοκληρωθούν αρχές Ιουνίου.
Κατά την διάρκεια των εορτών, δεν θα γίνονται προπονήσεις, εκτός αν σε ειδοποιεί ο
προπονητής σου.
Σημείωση: Αργότερα και αφού σου ‘πει ο προπονητής σου, θα
χρειαστεί να φέρεις κάποια χαρτιά, ώστε να βγει το δελτίο αθλητή και να μπορείς να συμμετέχεις
σε επίσημους αγώνες, αν φυσικά το θέλεις.
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Προς μαθητές και γονείς,
Αν σου αρέσει το σκάκι και θέλεις να συνεχίσουμε, συμπλήρωσε το παρακάτω έντυπο, ώστε
να βγουν τα τμήματα προπονήσεων, ανάλογα με τις ελεύθερες ώρες σου.

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΗΜΕΡΕΣ - ΩΡΕΣ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΗΛΙΚΙΑ/ΤΑΞΗ
ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΡΩΙ - ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΔΕΝ μπορώ να έρχομαι τις ώρες που σβήνω
ΔΕΥΤΕΡΑ

5-6.30

5.30-7

6-7.30

6.30-8

7-8.30

7.30-9

ΤΡΙΤΗ

5-6.30

5.30-7

6-7.30

6.30-8

7-8.30

7.30-9

ΤΕΤΑΡΤΗ

5-6.30

5.30-7

6-7.30

6.30-8

7-8.30

7.30-9

ΠΕΜΠΤΗ

5-6.30

5.30-7

6-7.30

6.30-8

7-8.30

7.30-9

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

5-6.30

5.30-7

6-7.30

6.30-8

7-8.30

7.30-9

1. Σβήστε τις ώρες που δεν μπορείτε να έρχεστε στο σύλλογο.
2. Εάν είστε μία εβδομάδα πρωί και μία εβδομάδα απόγευμα στο σχολείο, να
υπολογίσετε γενικά και το απογευματινό πρόγραμμα του σχολείου.
3. Στο "σχολείο", να σβήστε την λέξη "απόγευμα" αν είστε πάντα πρωινοί στο
σχολείο σας.
4. Το έντυπο πρέπει να συμπληρωθεί μέχρι την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου και να
δοθεί στους προπονητές κατά την διάρκεια των αγώνων, στο 3ο Δημοτικό
Σχολείο Τριανδρίας.
5. Τα τμήματα θα χωριστούν ανάλογα με την ηλικία-τάξη και τις ώρες που
μπορεί ο κάθε μαθητής να συμμετέχει.
6. Στο τέλος συμπληρώστε ότι άλλο νομίζετε.
7. Για τυχόν απορίες, μπορείτε να ρωτήσετε τους προπονητές.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

