Εισδοχή Σκακιστών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΕΣΗΣ
1.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου ή ισότιμου σχολείου που τους
παρέχει το δικαίωμα εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

2.

Όλοι οι υποψήφιοι, που ανήκουν στην Κατηγορία Β΄, θα πρέπει να έχουν παρακαθίσει στις
Παγκύπριες Εξετάσεις.

3.

Όλοι οι υποψήφιοι, που ανήκουν στην Κατηγορία Β΄, θα πρέπει να έχουν βαθμολογία όχι χαμηλότερη
από το 80% της βαθμολογίας που πήρε ο/η τελευταίος/α υποψήφιος/α που εξασφάλισε θέση στο
πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου στο οποίο επιθυμούν να εισαχθούν, νοουμένου ότι
έχουν εξασφαλίσει το 50% της συνολικής βαθμολογίας.

4.

Να έχουν ηλικία κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ως
σκακιστές από δέκα επτά (17) έως (30) ετών.

6.

Εκτός από την νίκη στη Σκακιστική Ολυμπιάδα της FIDE, Παγκόσμιους ή Πανευρωπαϊκούς αγώνες σε
όλες τις άλλες περιπτώσεις ο σκακιστής πρέπει να έχει επιτύχει τη διάκριση κατά τη διάρκεια των
τελευταίων τεσσάρων (4) ετών από το ακαδημαϊκό έτος κατά το οποίο υποβάλλει την αίτηση
εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και να είναι εν ενεργεία σκακιστής.

7.

Η νίκη στην Σκακιστική Ολυμπιάδα της FIDE, παγκόσμιους ή πανευρωπαϊκούς αγώνες πρέπει να έχει
κατακτηθεί με την Εθνική ομάδα. Ως τέτοια θεωρείται μια και μόνο διοργάνωση που διεξάγεται
περιοδικά σύμφωνα με τους ισχύοντες διεθνείς κανονισμούς της FIDE.

8.

Παγκύπριοι αγώνες ή Παγκύπριο πρωτάθλημα θεωρείται μια και μόνο ερασιτεχνικού επιπέδου
διοργάνωση ανδρών - γυναικών και εφήβων – νεανίδων κάθε χρόνο που διενεργείται και ορίζεται
από την Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία και πάντα της ανώτατης κατηγορίας για κάθε αγώνισμα.

9.

Για να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε αγωνιστική διάκριση, πρέπει ο αριθμός των συμμετασχόντων
σκακιστών στο αγώνισμα, σε όλες τις φάσεις της διοργάνωσης να είναι διπλάσιος της νίκης που
επιβραβεύεται. Σε κάθε περίπτωση ο συνολικός αριθμός των συμμετασχόντων δεν πρέπει να είναι
μικρότερος από έξι (6) σκακιστές.

12. Ο σκακιστής που αιτείται την εισαγωγή του στο Πανεπιστήμιο Κύπρου με την κατηγορία των ειδικών
κριτηρίων είναι υποχρεωμένος εφόσον του ζητηθεί από τις αρχές του Πανεπιστημίου Κύπρου να
συμμετάσχει στους αγώνες εκπροσωπώντας το Πανεπιστήμιο Κύπρου.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ
Υποψήφιοι που σημειώνουν τουλάχιστον μια από τις ακόλουθες Εξαιρετικές Αγωνιστικές Διακρίσεις.
Α.1. Εισαγωγή σκακιστών χωρίς ποσοτικό περιορισμό και μόνο με απολυτήριο λυκείου.
1. Κατοχή τίτλου GM (Grand Master) ή IM (International Master).
2. Η κατάκτηση 1ης - 3ης νίκης στο επίσημο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανδρών - γυναικών, εφήβων –
νεανίδων της FIDE.
3. Η κατάκτηση 1ης – 3ης νίκης στο επίσημο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανδρών - γυναικών, εφήβων –
νεανίδων της FIDE.
Α.2. Εισαγωγή σκακιστών χωρίς ποσοτικό περιορισμό και μόνο με απολυτήριο λυκείου στο οποίο να
έχει επιτύχει γενική βαθμολογία τουλάχιστον 18.
1. Κατοχή τίτλου FM (Fide Master)
2. Η κατάκτηση 4ης – 8ης θέσης στο επίσημο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανδρών - γυναικών, εφήβων
– νεανίδων της FIDE.
3. Η κατάκτηση 4ης – 8ης θέσης στο επίσημο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανδρών - γυναικών, εφήβων
– νεανίδων της FIDE.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β
Σκακιστές που έχουν επιτύχει μια ή περισσότερες από τις πιο κάτω διακρίσεις:
1. Συμμετοχή ως μέλος της εθνικής ομάδας της Κύπρου σε μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις της FIDE
(Σκακιστική Ολυμπιάδα της FIDE, αγώνες μικρών κρατών Ευρώπης).
2. 9η – 16η θέση στα επίσημα
εφήβων – νεανίδων της FIDE.

Ευρωπαϊκά ή Παγκόσμια Πρωταθλήματα ανδρών - γυναικών,

3. 1η – 3η θέση στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα ανδρών – γυναικών και εφήβων – νεανίδων .
Σημειώσεις:


Η υποβολή αιτήσεων διεξάγεται για την Κατηγορία Β, διεξάγεται στις αρχές Ιουλίου κάθε έτους,
για εισδοχή το επόμενο Χειμερινό Εξάμηνο



Το έντυπο αίτησης θα αναρτάται κάθε Ιούνιο στις Ανακοινώσεις της Υπηρεσίας Σπουδών και
Φοιτητικής Μέριμνας (ΥΣΦΜ) στη διεύθυνση www.ucy.ac.cy/fmweb/el/announcements

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς στο τηλέφωνο
22 89 4041/ 4039 ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ustudies@ucy.ac.cy.
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