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Κανονισμοί Αγωνιστικών Χώρων
Οι προδιαγραφές των αγωνιστικών χώρων καθορίζονται ως εξής:
1. Οι κλειστοί αγωνιστικοί χώροι που χρησιμοποιούνται για αγωνιστικές, μαζικές ή
εκπαιδευτικές εκδηλώσεις της ΚΥΣΟ, πρέπει να έχουν καλό φωτισμό, κλιματισμό,
επαρκή εξαερισμό, να βρίσκονται μακριά από πηγές θορύβων και να επιτρέπουν την
άνετη συμμετοχή των αγωνιζομένων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΥΣΟ μπορεί με απόφασή του να ορίζει επιτροπή
εμπειρογνωμόνων που θα καθορίζει τις ακριβείς διαστάσεις και λοιπές προδιαγραφές
που θα πρέπει να έχουν οι αγωνιστικοί χώροι που χρησιμοποιούνται από την ΚΥΣΟ.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΥΣΟ επίσης μπορεί να αναθέσει στην Τεχνική Επιτροπή
τη μελέτη για την καταλληλότητα ή όχι των αγωνιστικών χώρων και που θα μπορεί να
εισηγείται την άρση άδειας τέλεσης αγώνων σε χώρο που δεν πληροί τις ελάχιστες
προϋποθέσεις.
4. Η εποπτεία για τη λειτουργία του αγωνιστικού χώρου ανήκει στην Τεχνική Επιτροπή της
ΚΥΣΟ ή σε άλλη επιτροπή που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.
5. Η Διεύθυνση των Αγωνιστικών Χώρων να επιτρέπει την είσοδο στην Τεχνική Επιτροπή για να
εκτελέσει το έργο της.
6. Όσοι χρησιμοποιούν τον αγωνιστικό χώρο είναι υποχρεωμένοι να συμπεριφέρονται με κοσμιότητα,
να τηρούν ησυχία, να μην ενοχλούν τους άλλους που βρίσκονται στο χώρο και να αποφεύγουν
τους διαπληκτισμούς και τις φιλονικίες.
7. Απαγορεύεται το κάπνισμα εντός του χώρου όπως αυτό καθορίζεται με βάση την
εκάστοτε νομοθεσία.
8. Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ή άλλων αντικειμένων που ενοχλούν τους
αγωνιζόμενους, από αγωνιζόμενους και θεατές κατά τη διάρκεια των αγώνων και εντός των
αγωνιστικών χώρων.
9. Οι αγωνιζόμενοι υποχρεούνται να προσέχουν την ενδυμασία τους η οποία πρέπει να είναι
σύμφωνη με το περιβάλλον του αγωνιστικού χώρου.
10. Καθήκοντα των υπευθύνων του αγωνιστικού χώρου είναι:
α.

Να μεριμνούν για την εύρυθμη λειτουργία του αγωνιστικού χώρου και να επιλαμβάνονται για
όλα τα θέματα που δημιουργούνται σε αυτόν.

β.

Να επιμελούνται για την καλή κατάσταση και τήρηση των σκακιστικών οργάνων και όλου του
εξοπλισμού του αγωνιστικού χώρου.

γ. Να εκτελούν τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΥΣΟ σχετικά με τη λειτουργία του
αγωνιστικού χώρου.
δ.

Να επιμελούνται για την τήρηση και εφαρμογή των Κανονισμών Αγωνιστικών Χώρων, να
κάνουν παρατηρήσεις και συστάσεις σε πρόσωπα που παραβαίνουν τις διατάξεις τους ή να
τους αποβάλουν από τον αγωνιστικό χώρο.

ε.

Να εισηγούνται στη Δικαστική Επιτροπή την επιβολή ποινών σύμφωνα με τις διατάξεις των
Πειθαρχικών Κανονισμών.

στ. Στην αίθουσα αγώνων επιτρέπεται η παραμονή θεατών για την παρακολούθηση των αγώνων
με την προϋπόθεση ότι δεν εμποδίζουν με οποιονδήποτε τρόπο την ομαλή διεξαγωγή τους.
ζ.

Ο αγωνιστικός χώρος πρέπει να ορίζεται είτε με διαχωριστικά σχοινιά είτε με οποιονδήποτε
άλλο τρόπο.
Σε διασυλλογικά πρωταθλήματα ανάλογα πρέπει να διαχωρίζονται οι
συναντήσεις των σωματείων.

η. Ο σκακιστής που έχει την κίνηση δεν επιτρέπεται να αφήσει τη σκακιέρα του χωρίς έγκριση του
υπεύθυνου αγώνων ή του διαιτητή.
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