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Ανοικτό Σχολικό Ομαδικό Πρωτάθλημα 
2013 

Λευκωσία, Κύπρος 

20 Απριλίου 2013 

 

Γενικοί Κανόνες 

 

1. Πρόσκληση 

Ο Σκακιστικός Όμιλος Λευκωσίας προσκαλεί όλα τα σχολεία, 

ακαδημίες σκακιού και σκακιστικούς ομίλους να συμμετάσχουν στο 

Ανοικτό Σχολικό Ομαδικό Πρωτάθλημα 2013  που θα 

πραγματοποιηθεί το Σαββάτο 20 Απριλίου 2013. 

2. Συμμετοχή & Παράβολο 

a. Το τουρνουά είναι ανοικτό για όλα τα σχολεία, ακαδημίες σκακιού, 

και σκακιστικούς ομίλους. 

b. Κάθε ομάδα μπορεί να εγγράψει στο ρόστερ της μέχρι και 5 

σκακιστές. Σε κάθε γύρο θα αγωνίζονται 4 σκακιστές από κάθε 

ομάδα. Στις ομάδες δημοτικών θα αγωνίζονται 3 σκακιστές με 1 

αναπληρωματικό. 

c. Η κάθε ομάδα πρέπει να έχει ένα αρχηγό (ο οποίος μπορεί να είναι 

και παίχτης) 

d. Παράβολο : ΔΩΡΕΑΝ 
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e. Αιτήσεις Εγγραφής θα πρέπει να αποστέλλονται από τους ομίλους η 

τους σκακιστές στην Οργανωτική Επιτροπή (info@nicosiachess.com)  

το αργότερο μέχρι την Κυριακή 14η Απριλίου 2013. Oι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν και τηλεφωνικός στο 99 

877575 ή στο 99 476253. 

f. Το τουρνουά θα γίνει σε δύο κατηγορίες: 

i. Λύκεια και γυμνάσια 

ii. Δημοτικά 

 

3. Τόπος Διεξαγωγής 

Το τουρνουά θα διεξαχθεί στην αίθουσα της Καφετέριας του G C 

School of Careers στην οδό Σταδίου 96, 2057, Στρόβολος (Δίπλα από το 

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρο). 

4. Κανονισμοί 

a. Το τουρνουά θα διεξαχθεί συμφώνα με το ελβετικό σύστημα σε 5 

γύρους . 

b. Χρόνος Σκέψης: θα είναι 20 λεπτά για τον κάθε παίχτη 

c. Σύστημα Βαθμολογίας (Match Points): 

i. 3 βαθμοί για νίκη 

ii. 1 βαθμό για ισοπαλία 

iii. 0 βαθμοί για ήττα  

d. Σύστημα Ισοβάθμιας: (μόνο στην περίπτωση που για την προώθηση 

και υποβιβασμό θέσεις): 

i. Game Points (Σύνολο Βαθμολογία όλους τους παίκτες) 

ii. Αποτέλεσμα του τουρνουά των ισοβάθμων (εάν έχουν παίξει όλοι 

μεταξύ τους). 

iii. Το κριτήριο Μπούχολτζ (βαθμοί αντιπάλων ) 

iv. Το κριτήριο Σόννεμπορν-Μπέργκερ (βαθμοί αντιπάλων ανάλογα με το 

αποτέλεσμα). 

e. Κινητά τηλέφωνα η άλλες ηλεκτρονικές συσκευές δεν θα 

επιτρέπονται εντός του χώρου διεξαγωγής των αγώνων. Παράβαση 
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του κανονισμού αυτού θα σημαίνει αυτόματο μηδενισμό του 

σκακιστή που έκανε την παράβαση. 

f. Παίχτες οι οποίοι χρησιμοποιήσουν οποιονδήποτε ηλεκτρονικό μέσο 

η άλλου είδους βοήθημα κατά την διάρκεια του παιχνιδιού θα 

τιμωρούνται με άμεσο αποκλεισμό από το πρωτάθλημα.  

g. Η απόφαση του Επικεφαλής Διαιτητή είναι τελικές 

h. Οι  Κανονισμοί Σκακιού ΚΥΣΟ για U18 Play θα τηρούνται αυστηρά. 

i. Οποιαδήποτε απρόβλεπτα ζητήματα θα αποφασίζονται από την 

Οργανωτική Επιτροπή. 

5. Πρόγραμμα 

20η Απριλίου Σαββάτο  9:00  Εγγραφή 

      9:15  Προπόνηση 

       10:15  Τελετή Έναρξης 

        10:30  1ο Γύρος 

      11:30  2ο Γύρος 

      12:30  3ο Γύρος 

      Δίαλειμμα 

      14:00  4ο Γύρος 

      15:00  5ο Γύρος 

       15:50  Τελετή Λήξης 

6. Έπαθλα 

(Θα ανακοινωθούν) 

7. Υπεύθυνοι Τουρνουά 

a. Οργανωτικής Επιτροπής: 

i. Επικεφαλής Διοργανωτής: Βραχίμης Μπούλος 

ii. Διευθυντής Πρωταθλήματος: Δημήτρης Ρεγγίνος 

iii. Επικεφαλής Διαιτητής: FA Mark Bryan  


