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Λίγα λόγια για την ΕΟ
Η Ελληνική κακιστική Ομοσπονδία (ΕΟ) ιδρύθηκε το 1948 και είναι αναγνωρισμένη Αθλητική Ομοσπονδία από
τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού από το 1968. Αναμφισβήτητα συγκαταλέγεται στις μαζικότερες Ομοσπονδίες
που λειτουργούν σήμερα στη χώρα μας. Μέλος της Παγκόσμιας κακιστικής Ομοσπονδίας (Federation
Internationale Des Echecs, FIDE).


Η επίσημη ιστοσελίδα της είναι: www.chessfed.gr

 50.757 εγγεγραμμένοι αθλητές και αθλήτριες από 5 έως 75 ετών
 279 σκακιστικά σωματεία
 11 αναπτυξιακοί φορείς (Ενώσεις και Σοπικές Επιτροπές) που διαχειρίζονται και υλοποιούν τον αγωνιστικό
σχεδιασμό της ΕΟ στην Περιφέρεια






20 πανελλήνιες ατομικές διοργανώσεις
6 πανελλήνιες ομαδικές διοργανώσεις
Πανελλήνια Μαθητικά & Ατομικά Πρωταθλήματα (μαθητών-μαθητριών & παίδων-κορασίδων)
ΠανελλήνιοΟμαδικό Πρωτάθλημα Α’ Εθνικής κατηγορίας
υμμετοχή και Διοργάνωση Διεθνών Διοργανώσεων

Πανελλήνια Μαθητικά Πρωταθλήματα 2018
υπό την Αιγίδα της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας
Οι κατά τόπους προκριματικοί ανά την Ελλάδα θα πραγματοποιηθούν μέχρι 18 Μαρτίου 2018 ενώ
οι Σελικοί, στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου κατά το τριήμερο 31 Μαρτίου με 2 Απριλίου.

Προκριματικοί ανά την Ελλάδα: 20.000 + συνοδοί
Σελικοί στο Περιστέρι: 1.200 + 2.000 συνοδοί

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΛΙΚΩΝ ΜΑΘΗΣΙΚΟΤ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ:
Παρασκευή 30/3: Αφίξεις - εγγραφές
άββατο
31/3: Ομαδικό Μαθητικό
Κυριακή
1/4: Ατομικό Μαθητικό
Δευτέρα
2/4: Ατομικό Μαθητικό
Δευτέρα
2/4: Σελετή λήξης και απονομές επάθλων

Οι Τελικοί των Μαθητικών Πρωταθλημάτων
τελούν υπό την αιγίδα του Δήμου Περιστερίου.

Θα υπάρξουν σημαντικοί χορηγοί επικοινωνίας που θα
προβάλλουν τη διοργάνωση και τους χορηγούς,
οι οποίοι θα ανακοινωθούν στις αρχές Φεβρουαρίου
από τη διοργανώτρια αρχή.

Χώρος Διεξαγωγής Τελικών: Εκθεσιακό Κέντρο
Περιστερίου

Χορηγίες ΕΟ – ΜΕΓΑ ΧΟΡΗΓΟ
6.000€ και άνω
Αντισταθμιστικά οφέλη χορηγού
Λογότυπο στα μεγάλα πανό στις εισόδους του Εκθεσιακού (είσοδος εκθεσιακού σε κεντρικό
δρόμο και είσοδος κτιρίου)
Ρολ απ στα προκριματικά των Μαθητικών Πρωταθλημάτων σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας
(Αθήνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη κλπ)
Ρολ απ σε όλους τους εσωτερικούς χώρους διεξαγωγής των αγώνων
Λογότυπο και αναφορές σε όλη την επικοινωνία των αγώνων (δελτία τύπου, συνεντεύξεις κλπ)
Λογότυπο σε newsletter διοργάνωσης
Λογότυπο στις LIVE μεταδόσεις των αγώνων μέσω βίντεο
Προβολή μέσω των ιστοσελίδων ΕΟ και διοργάνωσης (μαθητικού πρωταθλήματος), αλλά και
από τα social media
+ Εξασφαλίζει παρουσία και προβολή στις κορυφαίες θερινές διοργανώσεις της ΕΣΟ (Ιούλιος 2018)
που πραγματοποιούνται σε ξενοδοχείο και διαρκούν δύο εβδομάδες:
Πρωτάθλημα Α’ Εθνικής (700 άτομα)
Σελικοί Κυπέλλου Ελλάδος (550 άτομα)
Πανελλήνιο Ατομικό Νεανικό Πρωτάθλημα (350 άτομα)
( Όλες οι παρτίδες των πιο πάνω διοργανώσεων μεταδίδονται σε πραγματικό χρόνο στο διαδίκτυο
μέσω ειδικής πλατφόρμας από το μεγαλύτερο διεθνές site: chess24 )

Χορηγίες ΕΟ – ΧΡΤΟ ΧΟΡΗΓΟ
2.000 - 6.000€
Αντισταθμιστικά οφέλη χορηγού
Λογότυπο στα μεγάλα πανό στις εισόδους του Εκθεσιακού (είσοδος εκθεσιακού σε κεντρικό
δρόμο και είσοδος κτιρίου)
Ρολ απ στα προκριματικά των Μαθητικών Πρωταθλημάτων σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας
(Αθήνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη κλπ)
Ρολ απ σε όλους τους εσωτερικούς χώρους διεξαγωγής των αγώνων
Λογότυπο και αναφορές σε όλη την επικοινωνία των αγώνων (δελτία τύπου, συνεντεύξεις κλπ)
Λογότυπο σε newsletter διοργάνωσης
Λογότυπο στις LIVE μεταδόσεις των αγώνων μέσω βίντεο
Προβολή μέσω των ιστοσελίδων ΕΟ και διοργάνωσης (μαθητικού πρωταθλήματος), αλλά και
από τα social media

Χορηγίες ΕΟ –ΧΟΡΗΓΟ
1.000 - 2.000€
Αντισταθμιστικά οφέλη χορηγού
Ρολ απ σε όλους τους εσωτερικούς χώρους διεξαγωγής των αγώνων
Λογότυπο και αναφορές στα δελτία τύπου
Λογότυπο σε newsletter διοργάνωσης
Προβολή μέσω των ιστοσελίδων ΕΟ και διοργάνωσης (μαθητικού πρωταθλήματος), αλλά και από
τα social media

Χορηγίες ΕΟ –ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΗ
έως 1.000€
Αντισταθμιστικά οφέλη χορηγού
Ρολ απ σε όλους τους εσωτερικούς χώρους διεξαγωγής των αγώνων

Προβολή μέσω των ιστοσελίδων ΕΟ και διοργάνωσης (μαθητικού πρωταθλήματος), αλλά και από
τα social media

τοιχεία Επικοινωνίας

Ελληνική κακιστική Ομοσπονδία
Λ. υγγρού 25, 4ος όροφος
ΣΚ 11743 – Αθήνα
τηλ.: 210 9221465 – 210 9220972
φαξ: 210 9221620
e-mail: info@chessfed.gr
ύμβουλος Επικοινωνίας:
αράντος Ευσταθόπουλος
κιν.: 694 9373767
e-mail: sarantosef@gmail.com

