Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
13ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (2018 - 2019)

Το Δ.Σ. του ΟΜΙΛΟΥ ΣΚΡΑΜΠΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ο

προκηρύσσει το 13 εσωτερικό του πρωτάθλημα
για την περίοδο 2018 - 2019
1. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Θράσος Μυρσίνης – Χαράλαμπος
Τοπάλογλου – Γιώργος Μουζεβίρης
2. ΕΦΟΡΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ: Χαράλαμπος Τοπάλογλου
3. ΒΟΗΘΟΣ ΕΦΟΡΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ: Θράσος Μυρσίνης
4. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: Ζαχαρίας Κολοκυθάς –
Θράσος Μυρσίνης

5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: όλοι οι παίκτες θα αγωνιστούν
μεταξύ τους με σύστημα round robin (αγώνες όλοι με όλους) σε
ένα γύρο.
6. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ RATINGS: όλα τα αποτελέσματα θα ληφθούν
υπόψη στον υπολογισμό των ratings.
7. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: όλοι οι αγώνες διεξάγονται αποκλειστικά
στην αίθουσα του Ομίλου Σκραμπλ Θεσσαλονίκης, στο ισόγειο των
εγκαταστάσεων του «Α.Μ.Ο. ΓΑΛΑΞΙΑΣ» (Βασ. Όλγας 285).
8. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ημέρες και ώρες διεξαγωγής των
επίσημων αγωνιστικών ορίζονται οι εξής:
Δευτέρα 19:00 – 24:00 (*)
Τρίτη 19:00 – 24:00
Πέμπτη 19:00 – 24:00
Κυριακή 18:00 – 22:00
(*) Τη Δευτέρα ο όμιλος θα ανοίγει στις 18:00, αλλά δεν θα
οριστούν έφοροι για το διάστημα 18:00 – 19:00.
Σε περίπτωση ιδιαίτερου κωλύματος μπορεί να διεξαχθεί επίσημος
αγώνας και σε διαφορετική ημέρα ή ώρα, μόνον όμως κατόπιν
συνεννόησης

μεταξύ

των

παικτών

και

του

Εφόρου

του

Πρωταθλήματος και υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει
διαθέσιμος έφορος για τον αγώνα.
9.

ΑΓΩΝΕΣ

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ:

για

διευκόλυνση των παικτών επιτρέπεται να πραγματοποιηθούν
αγώνες μεταγενέστερων αγωνιστικών, όχι όμως πάνω από πέντε
(π.χ. έστω ότι σύμφωνα με το πρόγραμμα στις 10.11.2018

διεξάγεται κανονικά η 5η αγωνιστική – επιτρέπεται εκείνη την
ημέρα να διεξαχθούν αγώνες και της 6ης ή και της 7ης ή και της 8ης
και της 9ης ή ακόμη και της 10ης αγωνιστικής). Οι παίκτες
υποχρεούνται να δίνουν προτεραιότητα στη διεξαγωγή του αγώνα
της ημέρας και ύστερα να κανονίζουν αγώνα μεταγενέστερων
αγωνιστικών.
Προσοχή: δεν επιτρέπεται η διεξαγωγή αγώνων μεταγενέστερων
αγωνιστικών κατά τις 4 τελευταίες αγωνιστικές.
10. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: το αργότερο μέχρι Πέμπτη
27.9.2018 και ώρα 20:00, είτε με e-mail, είτε τηλεφωνικώς στον
Έφορο

Πρωταθλήματος

(6972205948),

είτε

προφορικά

αυτοπροσώπως επί τόπου.
11. ΚΛΗΡΩΣΗ: θα διεξαχθεί με το ελβετικό σύστημα «swiss
manager» στην αίθουσα του Ο.Σ.Θ. την Πέμπτη 27.9.2018 και
ώρα 20:00. Ο Έφορος μετά την κλήρωση θα καταρτίσει αναλυτικό
και ακριβές πρόγραμμα αγώνων και εφόρων μέχρι και το τέλος του
2018. Μετά την οριστικοποίηση των τουρνουά Αθηνών και
Θεσσαλονίκης θα καταρτιστεί το συνολικό πρόγραμμα μέχρι και τη
λήξη του πρωταθλήματος. Οι παίκτες θα ενημερωθούν για το
αναλυτικό πρόγραμμα: α) μέσω της ιστοσελίδας του Ο.Σ.Θ.
(www.scrabblethes.gr), β) μέσω e-mail που θα τους αποσταλεί από
το Γραμματέα και γ) μέσω της σελίδας του Ο.Σ.Θ. στο facebook.
12. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: στην κλήρωση μπορούν να
συμμετάσχουν όλοι όσοι είναι βαθμολογημένοι με ratings ή όσοι
συμμετείχαν σε ένα τουλάχιστον εσωτερικό πρωτάθλημα του
ομίλου (είτε βαθμολογημένο, είτε νέων μελών) και υπό την

προϋπόθεση ότι είναι οικονομικώς τακτοποιημένοι έως και τον
Οκτώβριο του 2018.
13. ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ: η 1η αγωνιστική ορίζεται για
την Κυριακή 30.9.2018.
14. ΛΗΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ: καταληκτική ημέρα διεξαγωγής
αγώνων ορίζεται η Μεγ. Τρίτη 23.4.2019.
15. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ: οι παίκτες θα μπορούν
να παρακολουθούν τα αποτελέσματα όλων των αγώνων και να
ενημερώνονται για το πρόγραμμα, τη βαθμολογία, τα στατιστικά,
τους αγώνες ημέρας, τους εφόρους αγώνων κλπ. μέσα από την
ιστοσελίδα του Ο.Σ.Θ. (www.scrabblethes.gr).
16. ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΑΙΚΤΩΝ: ο Γραμματέας μετά την κλήρωση θα
στείλει σε όλους τους συμμετέχοντες ένα e-mail με τα κινητά
τηλέφωνα όλων των αντιπάλων.
17. ΑΝΑΒΟΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ : ένας παίκτης μπορεί να αναβάλει τον
αγώνα του μόνον εφόσον ειδοποιήσει τον αντίπαλό του, 2 ώρες
τουλάχιστον πριν την έναρξή του. Διαφορετικά μηδενίζεται.
Επιπλέον έχει την υποχρέωση (ο αιτών την αναβολή), να έλθει σε
συνεννόηση με τον αντίπαλο, να προσδιορίσει την νέα ημερομηνία
και ώρα διεξαγωγής του αναβληθέντα αγώνα και να

τη

γνωστοποιήσει στον Έφορο του Πρωταθλήματος. Συνεπώς ο
Έφορος του Πρωταθλήματος δικαιούται πάντα να γνωρίζει τον
υπαίτιο της αναβολής. Οι αναβληθέντες αγώνες πρέπει να
διεξάγονται εντός των επομένων 30 ημερών.

18. ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ: οι κανονισμοί και οι όροι
διεξαγωγής ισχύουν όπως αναφέρονται στην ιστοσελίδα του
Ο.Σ.Θ. (www.scrabblethes.gr) και στην ιστοσελίδα της Π.Ε.Σ.
(www.greekscrabble.gr). Συνιστάται να διαβαστούν προσεκτικά.
19.

ΟΡΟΙ

ΑΠΟΔΟΧΗΣ

ΛΕΞΕΩΝ:

ομοίως

ισχύουν

όπως

αναφέρονται στην ιστοσελίδα του Ο.Σ.Θ. (www.scrabblethes.gr) και
στην ιστοσελίδα της Π.Ε.Σ. (www.greekscrabble.gr). Συνιστάται να
διαβαστούν προσεκτικά.
20. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (ΠΡΩΤΗ ΚΙΝΗΣΗ): πρώτος σε κάθε
αγώνα παίζει ο παίκτης του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο
(αριστερά) στον πίνακα της κλήρωσης.
21. ΟΡΙΣΜΟΣ ΩΡΑΣ ΑΓΩΝΩΝ: ο παίκτης που παίζει πρώτος
(αυτός που εμφανίζεται αριστερά στον πίνακα της κλήρωσης) έχει
την υποχρέωση να καλέσει τηλεφωνικώς τον αντίπαλό του, για να
συνεννοηθούν και να καθορίσουν μία κοινά αποδεκτή ώρα αγώνα.
Εάν λόγω κωλύματος οποιουδήποτε εκ των δύο ή αμφοτέρων των
αντιπάλων προκύψει ανάγκη αναβολής του αγώνα, τότε ο ίδιος
παίκτης (αυτός που παίζει πρώτος και εμφανίζεται αριστερά) έχει
την υποχρέωση να ενημερώσει εγκαίρως τον Έφορο του
Πρωταθλήματος.
22. ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ: φέτος προβλέπονται αυξημένες
συμμετοχές, οπότε προς αποφυγήν συνωστισμού, στο πρόγραμμα
που θα καταρτισθεί αμέσως μετά την κλήρωση, οι αγώνες των
περισσότερων αγωνιστικών (*) θα κατανεμηθούν ισομερώς σε δύο

διαδοχικές ημέρες λειτουργίας του ομίλου (π.χ. Τρίτη & Πέμπτη ή
Πέμπτη & Κυριακή ή Κυριακή & Δευτέρα ή Δευτέρα & Τρίτη). Το
πρόγραμμα των αγώνων δεν είναι απόλυτα δεσμευτικό, υπό την
έννοια του ότι οι παίκτες μπορούν να επιλέγουν να παίζουν τους
αγώνες τους σε διαφορετική ημέρα. Π.χ. έστω ότι σύμφωνα με το
πρόγραμμα οι μισοί αγώνες της 5ης αγωνιστικής ορίζονται την
Τρίτη 20.11.2018 και οι άλλοι μισοί την Πέμπτη 22.11.2018.
Μπορούμε να παίξουμε τον αγώνα μας οποιαδήποτε από τις δύο
αυτές ημέρες ή εναλλακτικά την Κυριακή 25.11.2018 ή τη Δευτέρα
26.11.2018 ή ακόμη και προγενέστερα, υπό τον όρο ότι δεν
καταστρατηγούνται οι παράγραφοι 8, 9, 17 της παρούσης.
(*) Στο πρόγραμμα αγώνων θα προβλέπονται και κάποιες
αγωνιστικές που δεν θα κατατμηθούν σε δύο ημέρες, δηλαδή –
τυπικά – θα διεξαχθούν μέσα σε μία μόνο ημέρα.
23. ΕΦΟΡΟΙ ΑΓΩΝΩΝ: στο αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων,
που θα καταρτισθεί αμέσως μετά τη διεξαγωγή της κλήρωσης, θα
αποτυπώνονται ευκρινώς και οι έφοροι της κάθε αγωνιστικής
ημέρας. Το πρόγραμμα των εφόρων θα καταρτισθεί από τον
Έφορο Πρωταθλήματος με τη χρήση του ελβετικού συστήματος
«swiss manager». Κάθε παίκτης θα ορισθεί ως έφορος για 4
συνολικά αγωνιστικές ημέρες. Σε κάθε ημέρα θα καταρτιστεί
πρόγραμμα εφόρων με 2 ίσες χρονικά βάρδιες και σε κάθε βάρδια
θα υπάρχουν 2 έφοροι. Σε περίπτωση που οι αγώνες μιας
αγωνιστικής είναι μοιρασμένοι σε 2 ημέρες, τότε οι έφοροι
παραμένουν οι ίδιοι και για τις 2 ημέρες. Θα υπάρχει βέβαια και η
δυνατότητα να διεξαχθούν αγώνες με την παρουσία μόνον ενός
εφόρου, δηλαδή οι έφοροι της ίδιας βάρδιας θα έχουν τη
δυνατότητα να συνεννοηθούν εγκαίρως μεταξύ τους καθώς και με

τον Έφορο Πρωταθλήματος για την ημέρα υπηρεσίας τους. Οι
έφοροι των αγώνων δεν επιτρέπεται να παίζουν σε επίσημους
αγώνες την ώρα των καθηκόντων τους. Εάν κάποιος έφορος έχει
κώλυμα, οφείλει αφενός να προβεί σε συνεννόηση με άλλον
έφορο, ούτως ώστε να συμφωνήσουν και να προβούν σε αμοιβαία
αλλαγή και αφετέρου να ενημερώσει ταυτόχρονα και τον Έφορο
Πρωταθλήματος. Η οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραμμα εφόρων
θα πρέπει να πραγματοποιείται εγκαίρως (τουλάχιστον μία
εβδομάδα νωρίτερα) και ταυτόχρονα να ενημερώνεται και ο
Έφορος Πρωταθλήματος. Το πρόγραμμα των εφόρων είναι
δεσμευτικό και η παρουσία τους είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση
απουσίας τους ο Έφορος Πρωταθλήματος διατηρεί το δικαίωμα να
αναβάλει την αγωνιστική λόγω αδυναμίας ομαλής διεξαγωγής της.
24. ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: όλοι οι παίκτες βαθμολογούνται
με 1 βαθμό σε περίπτωση νίκης
0 βαθμούς σε περίπτωση ήττας &
0,5 βαθμούς σε περίπτωση ισοπαλίας.
25. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ: για τις περιπτώσεις ισοβαθμίας
(στην τελική βαθμολογία) δύο, τριών ή και περισσοτέρων παικτών,
κριτήρια ορίζονται κατά σειρά:
α) οι μεταξύ τους αγώνες
β) η συνολική διαφορά πόντων (άνοιγμα) και
γ) οι συνολικοί πόντοι που πέτυχαν.
Προσοχή! Διευκρίνιση τετραπλής ισοβαθμίας: έστω ότι στην τελική
βαθμολογία ισοβαθμούν 4 παίκτες (Α, Β, Γ, Δ) π.χ. με 20 βαθμούς.
Μετά την εφαρμογή του (α) κριτηρίου οι Α και Β έχουν 2-1 (νίκες –

ήττες), ενώ οι Γ και Δ έχουν 1-2. Το επόμενο κριτήριο είναι το ποιος
νίκησε στον αγώνα «Α-Β».
26. ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ: θα βραβευθούν ο πρώτος της βαθμολογίας με
το κύπελλο του πρωταθλητή και οι έξι πρώτοι με μετάλλιο. Θα
βραβευθούν επίσης με τιμητική πλακέτα όσοι καταρρίψουν σε
κάποια

ειδική

κατηγορία

στατιστικών

κάποιο

ρεκόρ

των

εσωτερικών πρωταθλημάτων του ομίλου. Τέλος, από φέτος
καθιερώνεται και ειδικό βραβείο fair play.

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Ο.Σ.Θ.

