ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2013 – 2014: ΤΑ ΡΕΚΟΡ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
Ολοκληρώθηκε λοιπόν ένα από τα πιο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα στην
οκτάχρονη ιστορία του ΟΣΘ. Είχε συναρπαστική εξέλιξη και έντονο σασπένς
μέχρι την τελευταία ώρα, καθώς στο ρετιρέ της βαθμολογίας εναλλάσσονταν κατά
διαστήματα 5 διαφορετικοί παίκτες.
Για πρώτη φορά στην ιστορία σημειώνεται σε δύο διαδοχικές χρονιές ισοβαθμία
στην κορυφή. Πέρσι συμπρωταθλητές ήταν ο Π. Τοπαλίδης και η Μ. Κοκλιώτη,
ενώ φέτος συμπρωταθλητές είναι ο Θ. Μυρσίνης και ο Π. Τοπαλίδης.
Για πρώτη φορά η απόσταση του 1ου από τον 7ο είναι μόλις 3 βαθμοί, γεγονός
που δημιούργησε ιδιαίτερο συνωστισμό στην κορυφή.
Για πρώτη φορά στις πρώτες 5 θέσεις της βαθμολογίας δεν υπάρχει ούτε ένας
εκπρόσωπος του ωραίου φύλου.
Για πρώτη φορά γίνονται σε ένα πρωτάθλημα 12 εννιάρες. Το προηγούμενο
ρεκόρ ήταν 9 εννιάρες από το περσινό 7ο πρωτάθλημα.
Μία από τις εννιάρες κατέρριψε το πανελλήνιο ρεκόρ που κατείχαν με 311 π. από
κοινού ο Δ. Ντόζης από το 2009 και ο Σ. Αυτζαλανίδης από το 2011. Πρόκειται
για τη λέξη ΟΡΜΗΞΕΤΕ, είχε αξία 320 π. και τη σχημάτισε ο Ν. Καραμπέτης.
Ο Π. Τοπαλίδης πέτυχε συνολική διαφορά πόντων (άνοιγμα) 4.985 π. Είναι η
δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών και υπολείπεται μόλις 57 π. από
τους 5.042 π. που πέτυχε ο Δ. Ντόζης στο 3ο πρωτάθλημα.
Ο Θ. Μυρσίνης κατάφερε για 3η συνεχόμενη χρονιά να βγει πρώτος στα
σκραμπλ. Φέτος πέτυχε μ.ό. 3,36. Αυτή η επίδοση αποτελεί νέο ρεκόρ ομίλου
στα 8 πρωταθλήματα του ΟΣΘ. Προηγούμενο ρεκόρ τα 3,25 σκραμπλ κατά μ.ό.
που σημείωσε η Ε. Κατσαούνη στο 3ο πρωτάθλημα.
Σε ένα παιχνίδι και σε μία και μόνο λέξη επιστρατεύτηκε από τηλεφώνου για να
εκτελέσει χρέη εφόρου και ο… Χ. Τζήμας από την Καστοριά! Αυτό είχε
ξανασυμβεί ακόμη μία φορά, στο 5ο πρωτάθλημα.
Μεγαλύτερη άνοδο πέτυχε ο Γ. Χατζηαναστασίου: από 32ος πέρσι – 15ος φέτος!
Μεγαλύτερη κάθοδο πέτυχε ο Κ. Αρώνης: από 12ος πέρσι – 33ος φέτος!
Συνολικά σε όλες τις εσωτερικές διοργανώσεις του ΟΣΘ πήραν μέρος 86 παίκτες.
Για πρώτη φορά όμως έλαμψαν δια της απουσίας τους τόσοι πολλοί και δυνατοί
συμπαίκτες μας: Δ. Ντόζης, Β. Νοδούλη, Σ. Γκέκα, Π. Κάσαρης, Α. Μήτρακας, Χ.
Σταμούδης, Κ. Αρώνης, Γ. Παπαβλασίου, Έ. Καραδήμογλου, Τ.
Χατζηγεωργιάδης, Π. Σεϊτανίδης, Μ. Παναγιώτου, Μ. Χατζέλης, Α. Αγγελίδου, Α.
Μυλωνά, Μ. Κουλιανού, Ν. Κοτσαηλίδου, Τ. Χρυσανθοπούλου, Τ. Νεοχωρίδης,
Ν. Καλμανίδης και Ν. Γουργουβέλης! Ελπίζω του χρόνου να είμαστε όλοι
παρόντες για να ξανακάνουμε τον ΟΣΘ αχτύπητο!

