ΠΝΝΡΝΝΟΝΝΚΝΝΗΝΝΡΝΝΤΝΝΞΝΝΗ
10οΝΠΡΩΣ ΘΛΗΜ Ν(201ηΝ- 2016)

ΣοΝ ..Ν ουΝΟΜΙΛΟΤΝΚΡ ΜΠΛΝΘ  ΛΟΝΙΚΗ
προεβρτ

δΝ οΝ10

ο

ω ρδεσΝ ουΝπρω άγζβηα

γδαΝ βθΝπ ρίο οΝ201ηΝ- 2016
ΟΡΓ ΝΩΣΙΚΗΝ

ΠΙΣΡΟΠΗμΝ ΜπΫ υΝ Χα αβαθ πθέκυΝ – ΝέεκμΝ

ΚαλαηπΫ βμΝ– ΘλΪ κμΝΜυλ έθβμ
ΦΟΡΟΝΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΣΟμΝΘλΪ κμΝΜυλ έθβμ
ΟΗΘΟΝ ΦΟΡΟΤμΝΚτλεκμΝ δεα λδθΪλβμ
Π Ξ ΡΓ Ι Ν
ΘλΪ κμΝΜυλ έθβμ

ΠΟΣ Λ Μ ΣΩΝμΝ

αξαλέαμΝ ΚκζκευγΪμΝ –

ΤΣΗΜ Ν Ι Ξ ΓΩΓΗμΝ σζκδΝ κδΝ παέε μΝ γαΝ αΰπθδ
κυμΝη Ν τ

κτθΝ η αιτΝ

βηαΝround robin (αΰυθ μΝσζκδΝη Νσζκυμ)

ΝΫθαΝΰτλκέ

ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΝ RATINGS: σζαΝ αΝ απκ ζΫ ηα αΝ γαΝ ζβφγκτθΝ
υπσοβΝ

κθΝυπκζκΰδ ησΝ πθΝratings.

ΣΟΠΟΝ Ι Ξ ΓΩΓΗμΝ σζκδΝ κδΝ αΰυθ μΝ δ ιΪΰκθ αδΝ απκεζ δ
βθΝαέγκυ αΝ κυΝΟηέζκυΝελαηπζΝΘ
ΰεα α

Ϊ

αζκθέεβμ,Ν

δεΪΝ

κΝδ σΰ δκΝ πθΝ

πθΝ κυΝ« έΜέΟέΝΓ Λ ΞΙ »Ν( α έΝΌζΰαμΝβκη)έ

ΧΡΟΝΟΝ

Ι Ξ ΓΩΓΗμΝ βηΫλ μΝ εαδΝ υλ μΝ

πέ βηπθΝαΰπθδ

δ ιαΰπΰάμΝ

πθΝ

δευθΝκλέακθ αδΝκδΝ ιάμμ

Σλέ βΝ1λμγίΝ– 24:00
ΠΫηπ βΝ1λμγίΝ– 24:00
ΚυλδαεάΝ11μίίΝ– 1ημίίΝ(ησθκΝΰδαΝαθαίζβγΫθ μΝαΰυθ μ)
 Νπ λέπ π βΝδ δαέ λκυΝεπζτηα κμΝηπκλ έΝθαΝ δ ιαξγ έΝ πέ βηκμΝ
αΰυθαμΝ εαδΝ

Ν δαφκλ δεάΝ βηΫλαΝ άΝ υλα,Ν ησθκθΝ σηπμΝ εα σπδθΝ

υθ θθσβ βμΝ η αιτΝ πθΝ παδε υθΝ εαδΝ κυΝ κβγκτΝ φσλκυΝ κυΝ
Πλπ αγζάηα κμΝ εαδΝ υπσΝ βθΝ πλκςπσγ

βΝ σ δΝ γαΝ υπΪλξ δΝ

δαγΫ δηκμΝΫφκλκμΝΰδαΝ κθΝαΰυθαέ
ΓΩΝ Ν Μ Σ Γ Ν Σ ΡΩΝΝ ΓΩΝΙΣΙΚΩΝμΝ ΰδαΝ δ υεσζυθ βΝ
πθΝ παδε υθΝ
η αΰ θΫ
Ϋ

πδ λΫπ αδΝ θαΝ πλαΰηα κπκδβγκτθΝ αΰυθ μΝ

λπθΝ αΰπθδ

δευθ,Ν σξδΝ σηπμΝ πΪθπΝ απσΝ λ δμΝ (πέξέΝ

πΝ σ δΝ τηφπθαΝ η Ν κΝ πλσΰλαηηαΝ

εαθκθδεΪΝ βΝ ηβ αΰπθδ

δεάΝ –

δμΝ 1γ-11-βί1ηΝ δ ιΪΰ αδΝ

πδ λΫπ αδΝ ε έθβΝ βθΝ βηΫλαΝ θαΝ

δ ιαξγκτθΝ αΰυθ μΝ εαδΝ βμΝ θβμ άΝ εαδΝ βμΝ ιβμ άΝ αεσηβΝ εαδΝ βμΝ κβμ
αΰπθδ

δεάμ)έ

Πλκ κξάμΝ
αΰπθδ

θΝ πδ λΫπ αδΝ βΝ δ ιαΰπΰάΝ αΰυθπθΝ η αΰ θΫ

δευθΝεα ΪΝ δμΝζΝ ζ υ αέ μΝαΰπθδ

λπθΝ

δεΫμέ

ΗΛΩ ΙΝ ΤΜΜ ΣΟΧΗμΝ κΝ αλΰσ λκΝ ηΫξλδΝ Σλέ βΝ βί-10-2015
εαδΝ υλαΝ βίμζη,Ν έ Ν η Ν e-mail,Ν έ Ν βζ φπθδευμ,Ν έ Ν πλκφκλδεΪΝ
αυ κπλκ υππμΝ πέΝ σπκυέ
ΚΛΗΡΩΗμΝγαΝ δ ιαξγ έΝη Ν κΝ ζί δεσΝ τ

βηαΝ«swiss manager»

βθΝαέγκυ αΝ κυΝΟέέΘέΝ βθΝΣλέ βΝβί-10-βί1ηΝεαδΝυλαΝβ1μίίέ
ΙΚ ΙΩΜ Ν ΤΜΜ ΣΟΧΗμΝ

βθΝ εζάλπ βΝ ηπκλκτθΝ θαΝ

υηη Ϊ ξκυθΝσζαΝ αΝκδεκθκηδευμΝ αε κπκδβηΫθαΝηΫζβΝ κυΝΟέέΘέ
Ν ΡΞΗΝΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΣΟμΝβΝ1β αΰπθδ

δεάΝκλέα αδΝ υπδεΪΝΰδαΝ

βθΝ ΠΫηπ βΝ ββ-10-βί1ηέΝ ΤπΪλξ δΝ σηπμΝ βΝ
δ ιαξγκτθΝ αΰυθ μΝ βμΝ 1βμ αΰπθδ

υθα σ β αΝ θαΝ

δεάμΝ εαδΝ αηΫ πμΝ η ΪΝ βθΝ

εζάλπ βΝ(Σλέ βΝβί-10-2015).
ΛΗΞΗΝ ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΣΟ: υπκζκΰέα αδΝ π λέπκυΝ

αΝ ηΫ αΝ

πλδζέκυέΝ ΟΝ ΈφκλκμΝ Πλπ αγζάηα κμΝ η ΪΝ βθΝ εζάλπ βΝ γαΝ
εα αλ έ

δΝ αθαζυ δεσΝ εαδΝ αελδίΫμΝ πλσΰλαηηαΝ εαδΝ γαΝ κΝ

e-mail

ΝσζκυμΝ κυμΝπαέε μέ

έζ δΝ η Ν

ΝΗΜ ΡΩΗΝ – Π Ρ ΚΟΛΟΤΘΗΗμΝ κδΝ παέε μΝ γαΝ ηπκλκτθΝ θαΝ
παλαεκζκυγκτθΝ αΝ απκ ζΫ ηα αΝ σζπθΝ πθΝ αΰυθπθΝ εαδΝ θαΝ
θβη λυθκθ αδΝ ΰδαΝ κΝ πλσΰλαηηα,Ν βΝ ίαγηκζκΰέα,Ν αΝ
κυμΝ αΰυθ μΝ βηΫλαμΝ εζπέΝ ηΫ αΝ απσΝ βθΝ δ
(www.scrabblethes.gr).

κ

αδ

δεΪ,Ν

ζέ αΝ κυΝ ΟέέΘέΝ

ΣΗΛ ΦΩΝ Ν Π ΙΚΣΩΝμΝ κΝ ΈφκλκμΝ Πλπ αγζάηα κμΝ η ΪΝ βθΝ
εζάλπ βΝγαΝ

έζ δΝ

ΝσζκυμΝ κυμΝ υηη Ϋξκθ μΝΫθαΝe-mail η Ν αΝ

εδθβ ΪΝ βζΫφπθαΝ σζπθΝ πθΝ αθ δπΪζπθέΝ πδπζΫκθΝ γαΝ ε υπυ
ΰδαΝ σζκυμΝ κυμΝ παέε μΝ α κηδεσΝ πλσΰλαηηα,Ν ζέ

δΝ

αΝ βζ φυθπθ,Ν

ξλκθκ δΪΰλαηηαΝαθαίκζυθ,Νβη λκηβθέ μΝαλΰδυθΝεζπέΝ
Ν

ΟΛ Ν ΓΩΝΩΝΝ μ ΫθαμΝ παέε βμΝ ηπκλ έΝ θαΝ αθαίΪζ δΝ κθΝ

αΰυθαΝ κυΝ ησθκθΝ φσ κθΝ δ κπκδά
κυζΪξδ

κθΝ πλδθΝ

βθΝ ΫθαλιάΝ

δΝ κθΝ αθ έπαζσΝ κυ,Ν βΝ υλ μΝ

κυέΝ

δαφκλ δεΪΝ ηβ θέα αδέΝ

πδπζΫκθΝΫξ δΝ βθΝυπκξλΫπ βΝ(κΝαδ υθΝ βθΝαθαίκζά),ΝθαΝΫζγ δΝ
υθ θθσβ βΝη Ν κθΝαθ έπαζκ,ΝθαΝπλκ
εαδΝ υλαΝ
ΰθπ κπκδά
κυΝ

δ ιαΰπΰάμΝ
δΝ

δκλέ

δΝ βθΝθΫαΝβη λκηβθέαΝ

κυΝ αθαίζβγΫθ αΝ αΰυθαΝ εαδΝ θαΝ

βθΝΟλΰαθπ δεάΝ πδ λκπάΝεαδΝ

Πλπ αγζάηα κμέΝ

υθ πυμΝ

κΝ

Ν
βΝ

κΝ κβγσΝ φσλκυΝ

κβγσμΝ

φσλκυΝ

κυΝ

Πλπ αγζάηα κμΝ κφ έζ δΝ πΪθ αΝ θαΝ ΰθπλέα δΝ κθΝ υπαέ δκΝ βμΝ
αθαίκζάμέΝ ΟδΝ αθαίζβγΫθ μΝ αΰυθ μΝ πλΫπ δΝ θαΝ δ ιΪΰκθ αδΝ θ σμΝ
κυΝ λΫξκθ κμΝ ηβθσμΝ (πέξέΝ Ϋ

πΝ σ δΝ αθαίΪζζ αδΝ αΰυθαμΝ πκυΝ

τηφπθαΝη Ν κΝπλσΰλαηηαΝΫπλ π ΝεαθκθδεΪΝθαΝ δ ιαξγ έΝ

δμΝ1γ-

11-2015 – κΝαΰυθαμΝαυ σμΝγαΝπλΫπ δΝθαΝΰέθ δΝ κΝαλΰσ λκΝΫπμΝ αΝ
ΫζβΝΝκ ηίλέκυΝεαδΝσξδΝ κθ πλέζδκ…έ)έ
ΟΡΟΙΝ

Ι Ξ ΓΩΓΗΝ

ΓΩΝΩΝμΝ κδΝ εαθκθδ ηκέΝ εαδΝ κδΝ σλκδΝ

δ ιαΰπΰάμΝ δ ξτκυθΝ σππμΝ αθαφΫλκθ αδΝ
ΟέέΘέΝ(www.scrabblethes.gr) εαδΝ

βθΝδ

κ

βθΝ δ

κ

ζέ αΝ κυΝ

ζέ αΝ βμΝΠαθ ζζάθδαμΝ

Έθπ βμΝελαηπζΝΝ(www.greekscrabble.gr).
ΟΡΟΙΝ ΠΟ ΟΧΗΝ Λ Ξ ΩΝ: κηκέπμΝ δ ξτκυθΝ σππμΝ αθαφΫλκθ αδΝ
βθΝ δ

κ

ζέ αΝ κυΝ ΟέέΘέΝ (www.scrabblethes.gr) εαδΝ

βθΝ

δ

κ

ζέ αΝ

βμΝ

Παθ ζζάθδαμΝ

Έθπ βμΝ

ελαηπζΝ

(www.greekscrabble.gr).
ΝΣ  Ι:  Ν ηέαΝ Ϋθ α βΝ κΝ παέε βμΝ τθα αδΝ θαΝ αηφδ ίβ ά
ηέαΝάΝεαδΝπ λδ
ΪθΝ Ϋ

δΝ

σ λ μΝζΫι δμ,Νσ κθΝαφκλΪΝ βθΝκλγκΰλαφέαΝ κυμέΝ

πΝ εαδΝ ηέα απσΝ δμΝ αηφδ ίβ κτη θ μΝ ζΫι δμΝ ηέαμΝ Ϋθ α βμ

ελδγ έΝαπσΝ βθΝ φκλέαΝηβΝαπκ ε ά,Ν σ ΝβΝΫθ α βΝαυ άΝγ πλ έ αδΝ
Ϋΰευλβ,Ν θυΝβΝεέθβ βΝγ πλ έ αδΝΪευλβέΝΟΝπαέε βμΝπκυΝ κπκγΫ β
δμΝ ζΫι δμΝ παέλθ δΝ πέ πΝ αΝ ΰλΪηηα ΪΝ κυ,Ν ξΪθ δΝ βΝ
παέα δΝ κΝ αθ έπαζσμΝ κυέ  Ν Ϋ κδαμΝ ηκλφάμΝ
υπΪλξκυθΝ

πδπ υ

δμΝ ΰδαΝ κθΝ

θδ

Ν

δλΪΝ κυΝ εαδΝ
θ Ϊ

δμΝ

Ϊη θκ,Ν αεσηβΝ εαδΝ

θ
βθΝ

π λέπ π βΝ πκυΝ εΪπκδαΝ απσΝ δμΝ αηφδ ίβ κτη θ μΝ ζΫι δμΝ έθαδΝ
απκ ε άέΝ

ΪθΝ σηπμΝ σζ μΝ κδΝ αηφδ ίβ κτη θ μΝ ζΫι δμΝ ηέαμΝ

Ϋθ α βμΝελδγκτθΝαπκ ε Ϋμ,Ν σ ΝβΝεέθβ βΝγ πλ έ αδΝΫΰευλβΝεαδΝβΝ
Ϋθ α βΝΪευλβέΝ’Ναυ άθΝ βθΝπ λέπ π βΝπλκίζΫπκθ αδΝπκδθΫμΝΰδαΝ
κθΝ θδ

Ϊη θκΝ πμΝ ιάμμΝ ΟδΝ γΝ πλυ μΝ ζΪγκμΝ (Ϊευλ μ)Ν θ Ϊ

έθαδΝ ζ τγ λ μΝ(ξπλέμΝπκδθάΝΰδαΝ κθΝ θδ

δμΝ

Ϊη θκ)έΝ πσΝ βθΝ Ϋ αλ βΝ

ζΪγκμΝ(Ϊευλβ)Ν Ϋθ α βΝεαδΝ η Ϊ,Ν βΝπκδθάΝ ΰδαΝ κθΝ θδ

Ϊη θκΝ έθαδΝ

η έκθΝ 1ίΝ πσθ κδΝ ΰδαΝ εΪγ Ν αηφδ ίβ κτη θβΝ ζΫιβΝ πκυΝ ελέγβε Ν
απκ ε άέΝ θθκ έ αδΝ σ δΝ

θΝ υπΪλξ δΝ π λδκλδ ησμΝ ΰδαΝ θ Ϊ

πκυΝελέθκθ αδΝΫΰευλ μέΝΓδαΝ αΝθΫαΝηΫζβ,ΝπκυΝ

δμΝ

θΝΫξκυθΝιαθαπαέι δΝ

Ν πέ βηκυμΝαΰυθ μΝ(εαδΝησθκΝΰδαΝ βθΝπλυ βΝ κυμΝ υηη κξάΝ

Ν

π λδεάΝ δκλΰΪθπ βΝ κυΝκηέζκυ,Ν βζα άΝΰδαΝκζσεζβλκΝ κΝ λΫξκθΝ
πλπ Ϊγζβηα)Ν θΝπλκίζΫπκθ αδΝπκδθΫμΝ θ Ϊ

πθέ

ΠΡΟΣ Ρ ΙΟΣΗΣ Ν (ΠΡΩΣΗΝ ΚΙΝΗΗ)μΝ πλυ κμΝ
παέα δΝ κΝ παέε βμΝ κυΝ κπκέκυΝ κΝ σθκηαΝ
(αλδ

λΪ)Ν

κθΝπέθαεαΝ βμΝεζάλπ βμέ

Ν εΪγ Ν αΰυθαΝ

ηφαθέα αδΝ πλυ κΝ

ΟΡΙΜΟΝΩΡ Ν ΓΩΝΩΝμ κΝπαέε βμΝπκυΝπαέα δΝπλυ κμΝ(αυ σμΝ
πκυΝ ηφαθέα αδΝ αλδ λΪΝ κθΝ πέθαεαΝ βμΝ εζάλπ βμ)Ν Ϋξ δΝ βθΝ
υπκξλΫπ βΝ θαΝ εαζΫ δΝ βζ φπθδευμΝ κθΝ αθ έπαζσΝ κυ,Ν ΰδαΝ θαΝ
υθ θθκβγκτθΝεαδΝθαΝεαγκλέ κυθΝηέαΝεκδθΪΝαπκ ε άΝυλαΝαΰυθαέΝ
ΪθΝζσΰπΝεπζτηα κμΝ θσμΝάΝαηφκ ΫλπθΝ πθΝαθ δπΪζπθΝπλκετο δΝ
αθΪΰεβΝ αθαίκζάμΝ κυΝ αΰυθα,Ν σ Ν κΝ έ δκμΝ παέε βμΝ (αυ σμΝ πκυΝ
παέα δΝ πλυ κμΝ εαδΝ ηφαθέα αδΝ αλδ λΪ)Ν Ϋξ δΝ βθΝ υπκξλΫπ βΝ θαΝ
θβη λυ δΝ ΰεαέλπμΝ κΝ κβγσΝ φσλκυΝ κυΝΠλπ αγζάηα κμέ
ΦΟΡΟΙΝ ΓΩΝΩΝμΝκΝΈφκλκμΝΠλπ αγζάηα κμΝγαΝεα αλ έα δΝεΪγ Ν
ηάθαΝ αθαζυ δεάΝ ζέ αΝ η Ν σζκυμΝ κυμΝ φσλκυμΝ αΰυθπθΝ ΰδαΝ εΪγ Ν
αΰπθδ δεάΝ βηΫλαΝ κυΝ λΫξκθ κμΝ ηβθσμέΝ  Ν εΪγ Ν αΰπθδ δεάΝ γαΝ
κλέακθ αδΝθαΝ ε ζκτθΝεαγάεκθ αΝ φκλέαμΝ λ δμΝΫφκλκδ,ΝκΝεαγΫθαμΝ
κυμΝεαδΝΰδαΝηέαΝ δαφκλ δεάΝξλκθδεάΝαυθβΝ(1λμγίΝ– 21:00, 21:00 –
22:30, 22:30 – βζμίί)έΝΟδΝΫφκλκδΝ πθΝαΰυθπθΝ θΝ πδ λΫπ αδΝθαΝ
παέακυθΝ Ν πέ βηκυμΝαΰυθ μΝ βθΝυλαΝ πθΝεαγβεσθ πθΝ κυμέ
ΤΣΗΜ Ν ΘΜΟΛΟΓΗΗμΝσζκδΝκδΝπαέε μΝίαγηκζκΰκτθ αδΝη
1ΝίαγησΝ Νπ λέπ π βΝθέεβμ
ίΝίαγηκτμΝ Νπ λέπ π βΝά αμΝΤ
ί,ηΝίαγηκτμΝ Νπ λέπ π βΝδ κπαζέαμέ
ΚΡΙΣΗΡΙ Ν ΙΟ ΘΜΙ μΝ ΰδαΝ δμΝ π λδπ υ δμΝ δ κίαγηέαμΝ ( βθΝ
ζδεάΝ ίαγηκζκΰέα)Ν τκ,Ν λδυθΝ άΝ εαδΝ π λδ κ ΫλπθΝ παδε υθ,Ν
ελδ άλδαΝκλέακθ αδΝεα ΪΝ δλΪμ
α)ΝκδΝη αιτΝ κυμΝαΰυθ μ
ί)ΝβΝ υθκζδεά δαφκλΪΝπσθ πθΝ(Ϊθκδΰηα)Νεαδ
ΰ)ΝκδΝ υθκζδεκέΝπσθ κδΝπκυΝπΫ υξαθέ
Ρ
Τ ΙμΝ γαΝ ίλαί υγκτθΝ κδΝ ΫιδΝ πλυ κδΝ βμΝ ίαγηκζκΰέαμΝ η Ν
δηβ δεΫμΝ δαελέ δμέ

ΣΟΝΝ ..ΝΣΟΤΝΟ..Θ.

