ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
7ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (2012-2013)

Το Δ.Σ του

ΟΜΙΛΟΥ ΣΚΡΑΜΠΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Προκηρύσσει το 7Ο Εσωτερικό του Πρωτάθλημα
Για την περίοδο 2012-2013

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ : round robin (αγώνες όλοι με όλους)
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Ν. Καραμπέτης - Ζ. Κολοκυθάς – Β.
Καζαντζίδου.

ΕΦΟΡΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ : Παναγιώτης Τοπαλίδης
*******

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ : Οι αγώνες διεξάγονται
αποκλειστικά στην αίθουσα τελετών του ισογείου ορόφου, στις
εγκαταστάσεις του «Α.Μ.Ο. ΓΑΛΑΞΙΑΣ» (Βασ. Ολγας 285).

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ μέχρι και την Πέμπτη 11-10-2012
ώρα 22.00’
ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ : Πέμπτη 11-10-2012 ώρα 22.00’

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ – 1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ : Τρίτη 1610-2012

Ημέρες και ώρες διεξαγωγής των επισήμων αγωνιστικών
ορίζονται :

ΤΡΙΤΗ και ΠΕΜΠΤΗ : 18.00' μέχρι 24.00' και

ΚΥΡΙΑΚΗ : 11.00' π.μ μέχρι 15.00' για αναβολές σύμφωνα με
το πρόγραμμα.
Σε περίπτωση ιδιαίτερου κωλύματος, μπορεί να διεξαχθεί
επίσημος αγώνας σε άλλη ημέρα και ώρα, μόνο μετά από συνεννόηση
μεταξύ των παικτών και του Εφόρου του Πρωταθλήματος (για την
ημέρα και ώρα) και με την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθέσιμος
έφορος για τον αγώνα.

Για διευκόλυνση των παικτών επιτρέπεται να
πραγματοποιηθούν αγώνες μεταγενεστέρων αγωνιστικών όχι
όμως παραπάνω από δύο. Τούτο δεν ισχύει όμως για τις 4
τελευταίες αγωνιστικές.
ΑΝΑΒΟΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ : Ενας παίκτης μπορεί να αναβάλλει 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 προσδιορίσει την νέα
ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του αναβληθέντα αγώνα και να την
γνωστοποιήσει στην Οργανωτική Επιτροπή.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ : Ολοι οι παίκτες θα αγωνιστούν
μεταξύ τους «ΟΛΟΙ ΜΕ ΟΛΟΥΣ», σε ένα γύρο και βαθμολογούνται με :
1 βαθμό σε περίπτωση ΝΙΚΗΣ

0 βαθμούς σε περίπτωση ΗΤΤΑΣ και

0,5 βαθμούς σε περίπτωση ΙΣΟΠΑΛΙΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ για τις περιπτώσεις ισοβαθμίας
περισσοτέρων παικτών, ορίζονται κατά σειρά :

δύο

ή

1) Οι μεταξύ τους αγώνες

2) Η συνολική διαφορά πόντων (άνοιγμα) και
3) Οι συνολικοί πόντοι που πέτυχαν.

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ : Θα βραβευθούν οι έξι πρώτοι με τιμητικές
διακρίσεις.
ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ Ο.Σ.Θ.

