14ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΡΑΜΠΛ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2019 -2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου Σκραμπλ Θεσσαλονίκης προκηρύσσει το
14o Πρωτάθλημα Σκραμπλ 2019 - 2020

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Όλα τα παιχνίδια θα πραγματοποιηθούν στο ισόγειο
Α.Μ.Ο. «Γαλαξίας» Β. Όλγας 285
ΕΝΑΡΞΗ: Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019 (Κλήρωση)
ΛΗΞΗ: Πέμπτη 23 Απριλίου 2020
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Μέχρι
Πέμπτη πρωί 19 Σεπτεμβρίου στο
τηλέφωνο 6972205948, το e-mail thesscrabble@yahoo.gr, είτε αυτοπροσώπως στον
όμιλο.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Όλα τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη του ΟΣΘ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ : Τοπάλογλου Μπάμπης (Αρχιέφορος), Χαυλίδου
Σοφία (Βοηθός Εφόρου) Αναστασιάδης Γιάννης (Επόπτης)
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: Κολοκυθάς Ζαχαρίας,
Αικατερινάρης Κύρκος
ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ: Τα παιχνίδια θα διεξαχθούν σύμφωνα
με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, τους όρους αποδοχής λέξεων και τους
κανονισμούς αγώνων όπως αναγράφονται στην σελίδα του Ομίλου Σκραμπλ
Θεσσαλονίκης (http://www.scrabblethes.gr) και στη σελίδα της ΠΕΣ
(http://www.greekscrabble.gr)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Το σύστημα διεξαγωγής είναι round robin, δηλαδή
όλοι οι παίκτες παίζουν με όλους μία φορά.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Οι παίκτες βαθμολογούνται με 1 βαθμό σε περίπτωσης νίκης, 0,5
σε περίπτωση ισοπαλίας και 0 βαθμούς σε περίπτωση ήττας.
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».
RATINGS: Για τον υπολογισμό των ratings λαμβάνονται υπόψη όλα τα
αποτελέσματα του πρωταθλήματος.
ΚΛΗΡΩΣΗ: Θα διεξαχθεί στις 19 Σεπτεμβρίου στις 20:30 στον Όμιλο Σκραμπλ
Θεσσαλονίκης. Θα πραγματοποιηθεί με το πρόγραμμα swiss manager, αφού πρώτα οι
παίκτες λάβουν τυχαίο κλειδάριθμο μετά από κλήρωση.
ΗΜΕΡΕΣ ΑΓΩΝΩΝ: Οι αγώνες πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα Τρίτη και
Πέμπτη από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 12 το βράδυ και κάθε Κυριακή από τις 6 το
απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ, πλην αργιών ή άλλων εκδηλώσεων του ΟΣΘ. Η
Οργανωτική Επιτροπή μπορεί να ορίσει, αν κριθεί σκόπιμο, και μέρες αναβολών
πλην αυτών των ημερών.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ: Το πρόγραμμα θα καταρτισθεί αμέσως μετά την
κλήρωση από τον Αρχιέφορο και το βοηθό εφόρου του πρωταθλήματος. 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 19.11.2019 και
οι άλλοι μισοί την Πέμπτη 21.11.2019. Ο αγώνας μπορεί να πραγματοποιηθεί σε μία
από αυτές τις 2 ημέρες. Στο πρόγραμμα αγώνων θα προβλέπονται και κάποιες
αγωνιστικές που δεν θα κατατμηθούν σε δύο ημέρες, δηλαδή – τυπικά – θα
διεξαχθούν μέσα σε μία μόνο ημέρα, ενώ θα προβλέπονται και ημερομηνίες με
αναβολές.

ΑΓΩΝΕΣ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ: Για διευκόλυνση των παικτών
επιτρέπεται να πραγματοποιηθούν και αγώνες μεταγενέστερων αγωνιστικών όχι όμως
πέραν του αριθμού 6. Επίσης, για τη διευκόλυνση κάποιων παικτών, μπορούν να
γίνουν παιχνίδια μεταγενέστερων αγωνιστικών και πέραν του αριθμού 6. Οι παίκτες
που θέλουν να ασκήσουν αυτό το δικαίωμα θα πρέπει πρώτα να το αιτηθούν από την
Οργανωτική επιτροπή του πρωταθλήματος, η οποία έπειτα θα πρέπει να ενημερώσει
όλους τους παίκτες.
ΠΡΩΤΗ ΚΙΝΗΣΗ: Πρώτος σε κάθε αγώνα σε όλες τις φάσεις παίζει ο παίκτης του
οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο (αριστερά) στον πίνακα της λίστας.
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΑΙΚΤΩΝ: Μετά την κλήρωση θα αποσταλεί σε όλους τους
συμμετέχοντες ένα e-mail με τα κινητά τηλέφωνα όλων των παικτών.
ΟΡΙΣΜΟΣ ΩΡΑΣ ΑΓΩΝΩΝ: Ο παίκτης που παίζει πρώτος (αυτός που εμφανίζεται
αριστερά στον πίνακα της κλήρωσης) έχει την υποχρέωση να συνεννοηθεί εγκαίρως
και τηλεφωνικώς (προτιμάται τηλεφωνικώς πάρα άλλος τρόπος επικοινωνίας όπως
sms, e-mail κ.α.) με το συμπαίκτη του με σκοπό να καθορίσουν μία κοινά αποδεκτή
ώρα αγώνα. Εάν λόγω κωλύματος ενός 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 Αρχιέφορο
Πρωταθλήματος.
ΑΝΑΒΟΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ: Ένας παίκτης μπορεί να αναβάλει τον αγώνα του μόνο
εφόσον ειδοποιήσει τον συμπαίκτη του, τουλάχιστον 2 ώρες πριν την έναρξή του.
Επιπλέον, έχει την υποχρέωση (ο αιτών την αναβολή), να έλθει σε συνεννόηση με το
συμπαίκτη του, να προσδιορίσει τη νέα ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του
αναβληθέντα αγώνα και να τη γνωστοποιήσει στην Οργανωτική Επιτροπή και στον
Αρχιέφορο του Πρωταθλήματος. Συνεπώς, η Οργανωτική Επιτροπή οφείλει πάντα να
γνωρίζει τον υπαίτιο της αναβολής.
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
Αρχιέφορο Πρωταθλήματος με τη χρήση του «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 Αρχιέφορο 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 Αρχιέφορος Πρωταθλήματος. Το πρόγραμμα των εφόρων
είναι δεσμευτικό και η παρουσία τους είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση απουσίας
τους ο Αρχιέφορος Πρωταθλήματος διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει την
αγωνιστική λόγω αδυναμίας ομαλής διεξαγωγής της.
ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΩΝ: Οι παίκτες οφείλουν να συμπληρώνουν σωστά το φύλλο αγώνα
πριν το παραδώσουν στη Γραμματεία. Το φύλλο αγώνα θα πρέπει να έχει
οπωσδήποτε την υπογραφή των 2 παικτών, το τελικό σκορ, το όνομα του εφόρου, την
ημερομηνία, την αγωνιστική, τον αριθμό των σκραμπλ και τους πόντους της
μεγαλύτερη λέξης. Σε αντίθετη περίπτωση το αποτέλεσμα δε θα καταχωρίζεται στη
σελίδα του ΟΣΘ.
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). Τα
επίσημα αποτελέσματα θα ενημερώνονται 1 φόρα την εβδομάδα.
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. Επίσης, θα βραβευθεί με το βραβείο
«ευ αγωνίζεσθαι» ένας παίκτης μετά από ψηφοφορία που θα ορίσει η Οργανωτική
Επιτροπή του Πρωταθλήματος τον Απρίλιο.

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Ο.Σ.Θ.

