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Κανόνες και διαδικασία Διαγωνισμού
Οι μαθητές διαγωνίζονται σε κάθε γύρο σε πέντε γρίφους.
Σε κάθε αίθουσα διαγωνίζονται υποχρεωτικά 6 ομάδες σύμφωνα με το πρόγραμμα.
Σε κάθε ομάδα μοιράζεται το φύλλο απάντησης . Η εκφώνηση του γρίφου προβάλλεται στον διαδραστικό
πίνακα που υπάρχει σε κάθε αίθουσα.
Με την προβολή κάθε γρίφου στον διαδραστικό πίνακα, ξεκινάει ο χρόνος. Οι ομάδες έχουν 6 λεπτά να
λύσουν κάθε γρίφο.
Σε κάθε αίθουσα υπάρχει χρονόμετρο το οποίο και ανανεώνεται σε κάθε γρίφο και είναι ορατό από όλους
τους διαγωνιζομένους.
Οι διαγωνιζόμενοι επιστρέφουν στους κριτές το φύλλο απαντήσεων.
Για να δηλώσει μια ομάδα ότι τελείωσε, ένα μέλος της χτυπάει το χέρι του στο θρανίο.
Ο κριτής, μόλις πάρει το φύλλο απαντήσεων, συμπληρώνει πάνω σε αυτό τον χρόνο και τη σειρά με την
οποία τελείωσε κάθε ομάδα.
Μόλις τελειώσει ο χρόνος και συγκεντρωθούν όλα τα φύλλα απαντήσεων, προβάλλεται στους μαθητές η
απάντηση του συγκεκριμένου γρίφου και καταγράφεται η βαθμολογία για κάθε ομάδα, ως εξής:
Ανάλογα με τη σειρά με την οποία έλυσε το γρίφο κάθε ομάδα και εφόσον η απάντηση είναι σωστή,
η 1η ομάδα παίρνει 6 βαθμούς
η 2η ομάδα παίρνει 5 βαθμούς
η 3η ομάδα παίρνει 4 βαθμούς
η 4η ομάδα παίρνει 3 βαθμούς
η 5η ομάδα παίρνει 2 βαθμούς
και η 6η ομάδα παίρνει 1 βαθμό
Στον 5ο γρίφο διπλασιάζονται οι μονάδες, είτε είναι θετικές είτε αρνητικές.
Αν μια ομάδα απαντήσει λανθασμένα, αφαιρείται μια μονάδα.
Αν τελειώσει ο χρόνος και μια ομάδα δεν απαντήσει, βαθμολογείται με μηδέν.
Οι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν δικαίωμα να σχολιάσουν τη λύση κάθε γρίφου ή τη βαθμολογία. Μπορούν
να υποβάλουν ένσταση στην Επιτροπή Κριτών του Διαγωνισμού, η οποία θα εξετάσει την ένσταση μετά το
πέρας του συγκεκριμένου γύρου και πριν από την τελική ανακοίνωση της βαθμολογίας.
Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ή υπολογιστικών
μηχανών.
Πρόκριση στους ημιτελικούς και στον τελικό γύρο
Οι δώδεκα ομάδες με την υψηλότερη βαθμολογία προκρίνονται στους δύο ημιτελικούς για κάθε βαθμίδα
που θα πραγματοποιηθούν τη δεύτερη ημέρα του διαγωνισμού. Σε κάθε ημιτελικό θα διαγωνίζονται
6 ομάδες σε 5 γρίφους, με την ίδια διαδικασία των προκριματικών γύρων. Στον 5ο γρίφο οι πόντοι
διπλασιάζονται. Οι 3 ομάδες που θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία σε κάθε ημιτελικό θα
περάσουν στον τελικό γύρο. Σε περίπτωση ισοβαθμίας δίνεται επιπλέον γρίφος στις ομάδες που
ισοβαθμούν, αν αυτό κριθεί απαραίτητο για την πρόκρισή τους στον τελικό γύρο.
Στον τελικό γύρο οι 6 προκριθείσες ομάδες διαγωνίζονται σε 5 γρίφους με την ίδια διαδικασία για την 1η ,
2η και 3η θέση σε κάθε βαθμίδα. Στον 5ο γρίφο οι πόντοι διπλασιάζονται. Σε περίπτωση ισοβαθμίας,
δίνεται 6ος γρίφος για όλες τις ομάδες. Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας, η κριτική επιτροπή θα αποφανθεί
για το αποτέλεσμα με βάση τη συνολική επίδοση της ομάδας (αριθμός νικών, αριθμός σωστών
απαντήσεων κτλ.).

