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ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2012 

 
Η Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία προκηρύσσει το Παγκύπριο Διασυλλογικό 
Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στο ξενοδοχείο ‘‘Εuropa’’ στη Λευκωσία, το 
Σαββατοκύριακο 10 & 11 Νοεμβρίου 2012, με το ελβετικό σύστημα 5 γύρων. 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΥΣΟ, δικαίωμα συμμετοχής θα 
έχουν όλοι οι όμιλοι που είναι  εγγεγραμμένα μέλη της και κάθε όμιλος θα μπορεί 
να δηλώσει μέχρι και 2 ομάδες.  Κάθε ομάδα μπορεί να εγγράψει στο ρόστερ της 
μέχρι και 7 σκακιστές.  Δίνεται το δικαίωμα στις ομάδες να εγγράψουν 1 ξένο 
σκακιστή που δεν είναι μέλος της ΚΥΣΟ. 

Σε κάθε γύρο θα αγωνίζονται 5 σκακιέρες από κάθε ομάδα.  Θα πρέπει υποχρεωτικά 
οι 2 τελευταίες σκακιέρες (4η και 5η) να αποτελούνται από σκακιστές ή σκακίστριες 
κάτω των 18 χρόνων.   

Το πρωτάθλημα διεξάγεται για την ανακήρυξη της πρωταθλήτριας ομάδας Κύπρου 
για το έτος 2012 και την κατάταξη και αξιολόγηση των σκακιστών όσον αφορά τον 
βαθμό δυναμικότητας ΕΛΟ. 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 

Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο ξενοδοχείο ‘‘Europa’’ στη Λευκωσία, το 
Σαββατοκύριακο 10 και 11 Νοεμβρίου 2012, σύμφωνα με το πιο κάτω πρόγραμμα: 
  

1ος  Γύρος Σάββατο 10/11/2012 16:00 

2ος  Γύρος Σάββατο  10/11/2012 18:30 

3ος  Γύρος Κυριακή 11/11/2012 11:00 

4ος  Γύρος Κυριακή  11/11/2012 14:00 

5ος  Γύρος Κυριακή 11/11/2012 16:30 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

α)  Χρόνος σκέψης για κάθε σκακιστή θα είναι 25 λεπτά για όλες τις κινήσεις.  Θα 
υπάρξει επιπλέον αύξηση 30 δευτερόλεπτα για κάθε κίνηση που ολοκληρώνεται 
από την πρώτη κίνηση της παρτίδας. 

β)  Η γραφή των κινήσεων είναι προαιρετική.  Οι σκακιστές που επιθυμούν να 
καταγράφουν τις κινήσεις τους θα μπορούν να ζητήσουν από το διαιτητή, ειδικό 
παρτιδόφυλο, πριν την έναρξη του κάθε γύρου. 

γ) Σε καμία περίπτωση για κανένα αγώνα δεν θα δίνεται αναβολή και το πρόγραμμα 
θα τηρείται αυστηρά.  Εάν ένας σκακιστής δεν παρουσιαστεί στην έναρξη του 
αγώνα, το χρονόμετρο του θα ξεκινήσει κανονικά.  

δ) Τα ονόματα και η αρχική σειρά των παικτών κάθε ομάδας θα πρέπει να 
δηλωθούν στο έντυπο συμμετοχών, τουλάχιστον 45 λεπτά πριν την έναρξη του 
πρώτου γύρου, από τον αρχηγό της κάθε ομάδας και θα παραμείνει έτσι μέχρι 
και την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος. 

ε)  Πριν την κλήρωση του κάθε γύρου ο αρχηγός κάθε ομάδας θα πρέπει να 
δηλώσει τους 5 σκακιστές με τους οποίους θα αγωνιστεί για τον συγκεκριμένο 
γύρο, στο ειδικό έντυπο της αγωνιστικής, τουλάχιστον 10 λεπτά πριν την 
έναρξη του γύρου.  Εάν υπάρξει παράλειψη από μέρους του αρχηγού της 
ομάδας θα θεωρείται αυτόματα ότι η σύνθεση της ομάδας θα αποτελείται από 
τους πρώτους 5 σκακιστές της αρχικής σειράς που δηλώθηκε η ομάδα. 

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ -  ΑΡΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ 

Η τελική κατάταξη των ομάδων θα καθορισθεί σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια: 

α)  Match Points – Δηλαδή για κάθε ομάδα το άθροισμα των βαθμών της ομάδας, 
για νίκη 2 βαθμοί, ισοπαλία 1 βαθμός και ήττα 0 βαθμοί. 

β) Game Points – Δηλαδή για κάθε ομάδα το άθροισμα των βαθμών όλων των 
παικτών της ομάδας, για νίκη 1 βαθμός, ισοπαλία ½ βαθμός και ήττα 0 βαθμοί. 

γ)  Το σύστημα Μπούχολτς – Δηλαδή το σύνολο των βαθμών των αντιπάλων). 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Υποβάλλονται αμέσως γραπτώς με τη λήξη του αγώνα και εκδικάζονται από την 
επιτροπή ενστάσεων των αγώνων.  Κάθε ένσταση θα πρέπει να συνοδεύεται με το 
ποσό των €20 ευρώ. 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ – ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ - ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

Την ευθύνη της διοργάνωσης ανέλαβε ο Σκακιστικός Όμιλος Λευκωσίας με 
πρωτοβουλία του προέδρου του, κ. Βραχίμη Μπούλου.  Υπεύθυνος Πρωταθλήματος 
ορίζεται ο Έφορος Αγώνων της ΚΥΣΟ κ. Χριστάκης Χριστοδουλίδης με βοηθό του 
τον κ. Μπράιαν Μαρκ. 

Οι Διαιτητές θα διορισθούν από τους διοργανωτές πριν την έναρξη του 
πρωταθλήματος. 
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Η Επιτροπή Ενστάσεων θα αποτελείται από 3 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ΚΥΣΟ  που θα διορισθούν πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΟ 

Το παράβολο συμμετοχής ορίστηκε €60 ευρώ ανά ομάδα και θα πρέπει να 
καταβληθεί πριν την έναρξη των αγώνων. 

Όλοι οι όμιλοι/επαρχίες  που θα λάβουν μέρος θα πρέπει να  δηλώσουν τον αριθμό 
των ομάδων με τον οποίο θα συμμετάσχουν στο πρωτάθλημα, το αργότερο μέχρι 
τις 5 Νοεμβρίου 2012, στο Χριστάκη Χριστοδουλίδη ή στον Μπράιαν Μαρκ, στις 
διευθύνσεις cchristodoulides@wdd.moa.gov.cy και mouflonchess@yahoo.com   

ΕΠΑΘΛΑ 

Θα απονεμηθούν βαρύτιμα έπαθλα στις 3 πρώτες νικήτριες ομάδες . 

ΔΙΑΜΟΝΗ 

Θα υπάρχει ειδική προσφορά από το ξενοδοχείο ‘‘Europa’’ για όσους σκακιστές θα 
θέλουν να διαμείνουν στη Λευκωσία.  Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε 
με τον πρόεδρο του Σκακιστικού Ομίλου Λευκωσίας κ. Βραχίμη Μπούλο, στο 
τηλέφωνο 99877575. 
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Χριστόφορος Τορναρίτης     Πάρης Κληρίδης 
Πρόεδρος       Γραμματέας 
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