♙ Σκακιστική Ομάδα ΕΜΠ Le Roi Σκακιστική Ομάδα ΕΜΠ Le Roi
Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2018

Δελτίο τύπου: “3ο Τουρνουά Σκάκι Ε.Μ.Π.”
Η Σκακιστική Ομάδα ΕΜΠ Le Roi, αποτελούμενη από εθελοντές φοιτητές του
Πολυτεχνείου, ανακοινώνει για τρίτη συνεχή χρονιά τη διοργάνωση του 3 ου Τουρνουά
Σκάκι ΕΜΠ σε συνεργασία με την Κεντρική Βιβλιοθήκη ΕΜΠ. Στόχος μας είναι η
εδραίωση του θεσμού και η ανάπτυξη του σκακιού στο Πολυτεχνείο, ώστε να αξιοποιηθεί
το σημαντικό ενδιαφέρον και το ταλέντο που υπάρχει στη φοιτητική κοινότητα. Καλούμε
λοιπόν όσους αγαπούν το άθλημα και συμμερίζονται το όραμά μας για την αναβάθμισή του
εντός του Ε.Μ.Π., να αγκαλιάσουν τον θεσμό και να συμμετέχουν έμπρακτα.
Η συμμετοχή στο τουρνουά είναι δωρεάν και ανοιχτή προς όλους, με μέγιστο αριθμό
συμμετοχών τους 64 παίκτες. Δίνεται προτεραιότητα σε παίκτες εγγεγραμμένους στη
Διεθνή Σκακιστική Ομοσπονδία (FIDE) και σε φοιτητές Ε.Μ.Π. και ανάλογα με τον χρόνοFIDE) και σε φοιτητές Ε.Μ.Π. και ανάλογα με τον χρόνο) και σε φοιτητές Ε.Μ.Π. και ανάλογα με τον χρόνο
υποβολής της αίτησης συμμετοχής.
Η μορφή του τουρνουά είναι knock-out και θα διαρκέσει 6 αγωνιστικές, όπου κάθε
αναμέτρηση αποτελείται από δύο αγώνες rapid (FIDE) και σε φοιτητές Ε.Μ.Π. και ανάλογα με τον χρόνο15’ / 15”). Σε περίπτωση ισοπαλίας
παίζονται άλλοι δύο αγώνες blitz (FIDE) και σε φοιτητές Ε.Μ.Π. και ανάλογα με τον χρόνο5’ / 3”), ενώ αν επαναληφθεί η ισοπαλία παίζεται αγώνας
Armageddon.
Ημερομηνία έναρξης είναι το Σάββατο 3 Νοεμβρίου, ενώ το πλήρες πρόγραμμα των
αγωνιστικών έχει ως εξής:
•
•
•
•
•
•

Σάββατο 3/11 12:00-15:00 – Προκριματικά για τη Φάση των 32
Σάββατο 10/11 12:00-15:00 – Φάση των 32
Σάββατο 24/11 12:00-15:00 – Φάση των 16
Σάββατο 1/12 12:00-15:00 – Προημιτελικά
Σάββατο 8/12 12:00-15:00 – Ημιτελικός
Τρίτη 18/12 15:30-19:00 – Grand Final!

Οι αγωνιστικές θα διεξαχθούν στην Κεντρική Βιβλιοθήκη ΕΜΠ στην
Πολυτεχνειούπολη. Ο Μεγάλος Τελικός του Τουρνουά ανάμεσα στους δύο φιναλίστ θα
διεξαχθεί στο Αμφιθέατρο 1 της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών
Υπολογιστών Ε.Μ.Π. σε ειδική εκδήλωση ανοιχτή προς το κοινό, σε συνεργασία με τη
Σχολή.
Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται ηλεκτρονικά στην εξής φόρμα και οι παίκτες θα
ενημερώνονται μέσω του e-mail που θα υποβάλουν. Για περισσότερες πληροφορίες,
επισκεφθείτε τη σελίδα του τουρνουά στο Facebook.

♙ Le Roi – NTUA Chess Club Le Roi – NTUA Chess Club
Athens, October 24th, 2018

Press release: “3rd NTUA Chess Tournament”
The Le Roi – NTUA Chess Club, consisted of volunteer students of the University,
announces for the third consecutive year the organization of the 3 rd NTUA Chess
Tournament in cooperation with the NTUA Central Library. Our goal is to establish the
institution and to grow chess in the University, in order to utilize the notable interest and the
talent that exists among the student community. We are calling those who love the sport and
share our vision for its advancement within N.T.U.A., to embrace the institution and to
participate in practice.
Participation in the tournament is free and open to all, with a maximum number of 64
participants. Players registered with the World Chess Federation (FIDE) and NTUA students
are prioritized, depending also on the application time.
The tournament is held in knock-out style and will last 6 rounds, where each
encounter comprises two rapid matches (15’ / 15”). In the case of a draw, two more blitz
games (5’ / 3”) are played, while if a draw is repeated an Armageddon game is played.
The starting date is Saturday, November 3rd. The full schedule of the match days is
shown below:
•
•
•
•
•
•

Saturday 3/11 12:00-15:00 – Preliminaries for the Round of 32
Saturday 10/11 12:00-15:00 – Round of 32
Saturday 24/11 12:00-15:00 – Round of 16
Saturday 1/12 12:00-15:00 – Quarter-finals
Saturday 8/12 12:00-15:00 – Semi-finals
Tuesday 18/12 15:30-19:00 – Grand Final!

The match days will be held at the NTUA Central Library of the campus. The
Grand Final of the tournament between the two finalists will be held in Lecture Hall 1 of the
School of Electrical and Computer Engineering of NTUA at a special event open to the
public and in cooperation with the School.
Participation applications are submitted online at this form and the players will be
informed via the e-mail they’ll submit. For more information, visit the tournament page on
Facebook.

Φωτογραφικό υλικό από τη διοργάνωση 2017-2018

Οι δύο φιναλίστ, Κωνσταντίνος Μουρογιάννης (αριστερά) της σχολής ΗΜΜΥ και ο νικητής Αναστάσης
Κουκάς (δεξιά) της σχολής ΗΜΜΥ (16 Ιανουαρίου 2018).

Φάση των '32' στην Κεντρική Βιβλιοθήκη (2 Δεκεμβρίου 2017).

