
♙ Σκακιστική Ομάδα ΕΜΠ Le Roi 

Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2019 

 

Δελτίο τύπου: “4ο Τουρνουά Σκάκι Ε.Μ.Π.” 

Η Σκακιστική Ομάδα ΕΜΠ Le Roi, αποτελούμενη από εθελοντές φοιτητές του 

Πολυτεχνείου, ανακοινώνει για τέταρτη συνεχή χρονιά τη διοργάνωση του 4ου 

Τουρνουά Σκάκι ΕΜΠ σε συνεργασία με την Κεντρική Βιβλιοθήκη ΕΜΠ. 

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 χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής. 

Η μορφή του τουρνουά είναι knock-out και διεξάγεται σε πολλαπλές 

αγωνιστικές, όπου κάθε αναμέτρηση αποτελείται από δύο αγώνες rapid 

(15’/15”). Σε περίπτωση ισοπαλίας παίζονται άλλοι δύο αγώνες blitz (5’/3”), 

ενώ αν επαναληφθεί η ισοπαλία παίζεται αγώνας Armageddon. 

Ημερομηνία έναρξης είναι το Σάββατο 2 Νοεμβρίου, ενώ το πλήρες 

πρόγραμμα των αγωνιστικών έχει ως εξής: 

 Σάββατο 2/11 12:00-15:00 – Φάση των 64 

 Σάββατο 9/11 12:00-15:00 – Φάση των 32 

 Τετάρτη 13/11 17:00-20:00 – Φάση των 16 

 Τετάρτη 20/11 17:00-20:00 – Φάση των 16  *Προσθήκη Golden Tickets 

 Τετάρτη 27/11 17:00-20:00 – Προημιτελικά 

 Τετάρτη 4/12 17:00-20:00 – Ημιτελικά 

 Περίοδος 9/12-18/12– Grand Final! 

Αναβολές: Όλοι οι παίκτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν όσες αναβολές επιθυμούν υπό 

δύο προϋποθέσεις, να συμφωνεί ο αντίπαλος και ο αγώνας να έχει πραγματοποιηθεί 

τουλάχιστον μία ημέρα πριν την επόμενη φάση. Δεν επιτρέπονται αναβολές στην πρώτη 

φάση! 

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. 

*Φέτος, για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα απευθείας πρόκρισης στην 

φάση των 16 (golden tickets) σε τουλάχιστον 3 παίκτες που θα νικήσουν τα 3 

διαδικτυακά τουρνουά που θα πραγματοποιηθούν στον ιστότοπο lichess τις 

παρακάτω ημερομηνίες: 



 Κυριακή 20/10: 3rd NTUA Chess Arena, 20:00 με χρόνο 5+0s 

 Κυριακή 27/10: 4th NTUA Chess Arena, 20:00 με χρόνο 3+2s 

 Τετάρτη 30/10: 5th NTUA Chess Arena, 20:00 με χρόνο 3+0s 

Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται ηλεκτρονικά στην εξής φόρμα και η 

προθεσμία για τις αιτήσεις είναι μέχρι την Κυριακή 27 Οκτωβρίου ώρα 

23:59. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη σελίδα του τουρνουά 

στο Facebook. 

Ευχαριστούμε την Κεντρική Βιβλιοθήκη και το Αθλητικό Κέντρο για τη 

διοικητική στήριξη και την παραχώρηση χώρου για τη διεξαγωγή του 

τουρνουά. Ευχαριστούμε το ΝΠΔΔ Αθλητισμού & Πολιτισμού του Δήμου 

Ζωγράφου για την παραχώρηση σκακιστικού υλικού. Ευχαριστούμε όσους 

εθελοντικά συμμετέχουν στην οργανωτική ομάδα του τουρνουά ως 

επιβλέποντες, συντονιστές ή διαιτητές. 
 

https://forms.gle/KCiwbiptBrCtu68j7
https://www.facebook.com/events/748048955643947/

