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Δελτίο Τύπου (05/01/2015) 

Με 100 συμμετοχές ακριβώς πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2015 το 2ο Κύπελλο 

Ελλάδας Λύσης Σκακιστικών Προβλημάτων. Όπως και πριν ένα χρόνο (05/01/2014) οι λύτες 

συγκεντρώθηκαν ταυτόχρονα σε διάφορες ελληνικές πόλεις, 12 αυτή τη φορά, έχοντας απέναντί τους 

τα ίδια σκακιστικά προβλήματα και ενιαία βαθμολόγηση. Οι συμμετοχές ανά πόλη: Πρέβεζα (22), 

Δράμα (4), Ηλιούπολη (15), Χανιά (12), Άγιος Κήρυκος (12), Πάτρα (10), Ερμούπολη (7), Πτολεμαΐδα 

(5), Βαθύ (4), Αιγάλεω (4), Καρλόβασι (2), Τριανδρία (2). Ο 100ός συμμετέχων είναι ο 

πολυπρωταθλητής μας Κώστας Πρέντος, που πήρε μέρος εκτός συναγωνισμού από την Αμερική όπου 

κατοικεί μόνιμα πλέον! 

Ο βαθμολογικός πίνακας που δόθηκε στη δημοσιότητα (http://www.kallitexniko-skaki.blogspot.gr) 

είναι μεν πλήρης αλλά ακόμη ανεπίσημος: Κάποιες βαθμολογίες προέρχονται από τους τοπικούς 

διοργανωτές ενώ μικρό μόνο μέρος από τα «Φύλλα Συμμετοχής» βρίσκεται στα χέρια του «κεντρικού 

διοργανωτή» που είναι υπεύθυνος για την οριστική βαθμολόγηση. Είναι πιθανό να γίνουν διορθώσεις, 

προσθήκες κλπ., ενώ ανοιχτό είναι το θέμα τυχόν ενστάσεων. Ωστόσο η πρόβλεψή μας είναι ότι δεν θα 

αλλάξει κάτι στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, οπότε μπορούμε να δώσουμε, κάπως πρόωρα, 

συγχαρητήρια στον κυπελλούχο Παναγιώτη Κονιδάρη, στους Αναστάση Παπαργυρίου και Ανδρέα 

Παπασταυρόπουλο (για τις θέσεις 2 και 3), στους τρείς πρώτους εφήβους Απόστολο Σταματόπουλο, 

Χαχάμη Νέστορα και Καταγή Θοδωρή, καθώς και στην πρώτη γυναίκα Marija Urosevic. Συγχαρητήρια 

αξίζουν φυσικά, σε όλους όσους συμμετείχαν. Ανεξάρτητα από τη θέση τους στο βαθμολογικό πίνακα, 

ελπίζουμε να πήραν μία γεύση από την ομορφιά του Καλλιτεχνικού Σκακιού. 

Θερμές ευχαριστίες σε όλους τους κατά τόπους διοργανωτές καθώς και στους Μανόλη Μανωλά και 

Δημήτρη Σκυριανόγλου. Θα επανέλθουμε, σε μία εβδομάδα περίπου, με τον «ημι-τελικό» πίνακα 

βαθμολογίας που θα περιλαμβάνει και τα Elo των λυτών. 

Επεξηγήσεις για το βαθμολογικό πίνακα 

Το maximum σε κάθε ένα από τα 14 προβλήματα είναι 5 βαθμοί. Το «0» σημαίνει ότι δόθηκε 

λανθασμένη λύση ενώ το κενό κελί ότι δεν δόθηκε λύση. Η μέγιστη δυνατή βαθμολογία ήταν 14x5=70 

βαθμοί. Σε περίπτωση ισοβαθμίας το δεύτερο κριτήριο είναι ο μικρότερος χρόνος σκέψης. Στη στήλη 

«κατηγορία» το «Γ» σημαίνει γυναίκα και το «Ε» σημαίνει έφηβος – μέχρι 18 χρονών. 


