ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6ου ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΣΚΡΑΜΠΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2011-2012
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

: Τ ο Δ.Σ. του ΟΜΙΛΟΥ ΣΚΡΑΜΠΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙ ΤΡΟΠΗ

: Δ. Τζάρα - Ε. Κατσαούνη - Ζ. Κολοκυθάς

ΕΦΟΡΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ : Γ. Παπαβλασίου
ΑΡΧΙΕΦΟΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ

: Β. Καζαντζίδου

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ : Round robin (αγώνες όλοι με όλους)
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ : Οι αγώνες θα δι εξάγονται αποκλειστικά στην έδρα του Ομί λου Σκραμπλ
Θεσσαλονί κης (Βασ. Ολγας 285, αίθουσα τελετών στον ισόγειο χώρο των εγκατασ τάσεων του "Α.Μ.Ο.
ΓΑΛΑΞΙΑΣ").
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ : Οι επίσημες αγωνιστικές θα γίνονται κάθε Τρίτη και Πέμπτη 20:00-24:00,
σύμφωνα με το πρόγραμμα. Επίσης όλες τις υπόλοιπες μέρες της εβδομάδας, μετά από συνεννόηση μεταξύ
των παικτών κ αι της Ο.Ε. (για την ημέρα και ώρα) και με την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθέσιμος έφορος για
τον αγώνα. Την Κυριακή 11:00-15:00 θα γίνονται αναβληθέντες αγώνες. Για δι ευκόλυνση των παικτών
επιτρέπεται να πραγματοποι ηθούν αγώνες μεταγενέστερων αγωνιστικών, όχι όμως παραπάνω από δύο.
Τούτο δεν ισχύει όμως για τις τελευταίες 4 αγωνιστικές.

ΑΝΑΒΟΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ : Ένας παίκτης μπορεί να αναβ άλλει τον αγώνα του μόνον εφόσον ειδοποιήσει τον
αντίπαλο του, 2 ώρες τουλάχιστον πρι ν την επίσημη έναρξη του, όπως έχει οριστεί στο μηνιαίο πρόγραμμα
αγώνων. Διαφορετικά μηδενίζεται. Επιπλέον έχει την υποχρέωση (ο αιτών την αναβολή), να προτείνει τη νέα
ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του αναβληθέντα αγών α κ αι να τη γνωστοποι ήσει στην Ο.Ε.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ : Ολοι οι παίκτες θα αγωνιστούν μεταξύ τους "ΟΛΟΙ ΜΕ ΟΛΟΥΣ", σε ένα
γύρο και βαθμολογούνται με 1 βαθμό σε περίπτωση νίκης, 0 βαθμούς σε περίπτωση ήττας και 0,5 σε
περίπτωση ισοπαλίας. Κριτήρια για τις περιπτώσεις ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων παικτών, ορίζονται
κατά σειρά : (α) οι μεταξύ τους αγώνες, (β) η συνολική διαφορά πόντων (γ) οι συνολικοί πόντοι που πέτυχαν.
ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ : Θα βραβευθούν οι έξι πρώτοι με τιμητικές διακρί σεις.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ : (α) Γι α θέματα εφορί ας, εφαρμογής των κανονι σμών αγώνων και των όρων
αποδοχής λέξεων, υπεύθυνος είναι ο Αρχιέφορος αγώνων. (β) για οργανωτικά θέματα και την εφαρμογή των
κανονι σμών του πρωταθλήματος υπεύθυνος είναι ο Έφορος πρωταθλήματος (γ) τη γενική επίβλεψη και την
επιβολή συστάσεων ή ποινών έχει η Ο.Ε. η οποία είναι υπεύθυνη για την τήρηση όλων των ανωτέρω.

Το Δ.Σ. του Ο.Σ.Θ.

