
7ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
ΛΥΣΗΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

TMHMA A' 
 

Οργάνωση : Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία, Σ.Ο. και Δήμος Αιγάλεω 
 

1 Ιουνίου 2008 
 
 

1ος ΓΥΡΟΣ Χρόνος : 2 ώρες 
 
 

Ν° 1  Ν° 2  Ν° 3 

 

  

Ματ σε 2 κινήσεις (9+8)  Ματ σε 3 κινήσεις (7+10)  Ματ σε 4 κινήσεις (11+10) 
     
     

Ν° 4  Ν° 5  Ν° 6 

 

  

(=) Παίζουν τα λευκά και κάνουν 
ισοπαλία (5+4) 

 Αντίστροφο σε 3 κινήσεις (10+8)  Βοηθητικό σε 4 κινήσεις (2+11) 
3 λύσεις 

     
 
#2 : Γράψτε μόνο την πρώτη κίνηση (το "κλειδί"). 
#3 : Γράψτε το κλειδί, την απειλή (αν υπάρχει) και όλες τις βαριάντες μέχρι και τη 2η κίνηση των λευκών. 
#4 : Γράψτε το κλειδί, την απειλή (αν υπάρχει) και όλες τις βαριάντες μέχρι και την 3η κίνηση των λευκών. 
Σπουδή: Γράψτε όλες τις κινήσεις μέχρι τη θέση προφανούς ισοπαλίας των λευκών. 
S#3: Γράψτε το κλειδί, την απειλή (αν υπάρχει) και όλες τις βαριάντες μέχρι και την 3η κίνηση των λευκών. 
H#4: Γράψτε όλες τις κινήσεις (3 λύσεις). 
 
Προσοχή : Η σωστή και πλήρης λύση κάθε προβλήματος βαθμολογείται με 5 βαθμούς. Η μη πλήρης λύση 
βαθμολογείται με λιγότερους βαθμούς. 



7ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
ΛΥΣΗΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

TMHMA A' 
 

Οργάνωση : Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία, Σ.Ο. και Δήμος Αιγάλεω 
 

1 Ιουνίου 2008 
 

2ος ΓΥΡΟΣ Χρόνος : 2 ώρες 
 
 

Ν° 7  Ν° 8  Ν° 9 

 

  

Ματ σε 2 κινήσεις (8+9)  Ματ σε 3 κινήσεις (5+11)  Ματ σε 4 κινήσεις (7+7) 
     
     

Ν° 10  Ν° 11  Ν° 12 

 

  

(=) Παίζουν τα λευκά και κάνουν 
ισοπαλία (3+4) 

 Αντίστροφο σε 3 κινήσεις (7+11)  Βοηθητικό σε 3 κινήσεις (3+12) 
3 λύσεις 

     
 
#2 : Γράψτε μόνο την πρώτη κίνηση (το "κλειδί"). 
#3 : Γράψτε το κλειδί, την απειλή (αν υπάρχει) και όλες τις βαριάντες μέχρι και τη 2η κίνηση των λευκών. 
#4 : Γράψτε το κλειδί, την απειλή (αν υπάρχει) και όλες τις βαριάντες μέχρι και την 3η κίνηση των λευκών. 
Σπουδή: Γράψτε όλες τις κινήσεις μέχρι τη θέση προφανούς ισοπαλίας των λευκών. 
S#3 : Γράψτε το κλειδί, την απειλή (αν υπάρχει) και όλες τις βαριάντες μέχρι και την 3η κίνηση των λευκών. 
H#3 : Γράψτε όλες τις κινήσεις (3 λύσεις). 
 
Προσοχή : Η σωστή και πλήρης λύση κάθε προβλήματος βαθμολογείται με 5 βαθμούς. Η μη πλήρης 
λύση βαθμολογείται με λιγότερους βαθμούς. 


	Greek Solving Championship 2008 - Group A - 1st round - problems.doc
	Greek Solving Championship 2008 - Group A - 2nd round - problems.doc

