9ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Ο.Σ.Θ. 2014– 15:
ΤΑ ΡΕΚΟΡ & ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ
Ακόμη ένα συναρπαστικό και ανταγωνιστικό πρωτάθλημα έφτασε στο τέλος του.
Πρωταθλητής για πρώτη φορά στην ιστορία του ο Γιώργος Μουζεβίρης. Οι
πρωταθλητές πλέον έγιναν 7: από 2 φορές ο Νίκος Καραμπέτης και η Εύη
Κατσαούνη και από 1 φορά Δημήτρης Ντόζης, Βίκη Νοδούλη, Παναγιώτης
Τοπαλίδης, Θράσος Μυρσίνης και Γιώργος Μουζεβίρης.
Για 3η συνεχόμενη χρονιά το βαρύτιμο αυτό τρόπαιο το κατακτά ο έφορος
πρωταθλήματος.
Για 2η συνεχόμενη χρονιά στις πρώτες 5 θέσεις της βαθμολογίας δεν υπάρχει ούτε
ένας εκπρόσωπος του ωραίου φύλου.
Μία όμορφη εννιάρα κατέρριψε το πανελλήνιο ρεκόρ που κατείχε από πέρσι ο Νίκος
Καραμπέτης με 320 π. και έφερε στον όμιλό μας το πρώτο βραβείο «Σάββας
Αυτζαλανίδης». Πρόκειται για τη λέξη ΠΗΓΑΖΟΥΝ, είχε αξία 329 π. και τη σχημάτισε
η Σοφία Χαυλίδου.
Στον αγώνα εκείνο η Σ. Χαυλίδου πέτυχε σκορ 863, το οποίο δυστυχώς είχε 3 άκυρες
λέξεις στο ταμπλό: ΓΛΥΣΤΡΩΝ, ΕΠΑΡΘΗ, ΙΚΑΡΟ. Άκυρη λέξη είχε και το 910 του
Σάκη Ευφραιμίδη, που είναι ρεκόρ ομίλου. Μεγαλύτερο σκορ χωρίς άκυρες λέξεις
παραμένει το 835 της Βίκης Νοδούλη. Το πανελλήνιο ρεκόρ κατέχει ο Νίκος
Φουστέρης με 999 π.
Στον αγώνα Ά. Κυπαρισσούδα - Σ. Χαυλίδου σημειώθηκε συνολικό σκορ 1.285 π.
Αποτελεί νέο ρεκόρ ομίλου. Το πανελλήνιο ρεκόρ κατέχουν ο Νίκος Φουστέρης και η
Ρίτσα Φουστέρη με μόλις 6 πόντους περισσότερους: 1.291.
Για 4η συνεχόμενη χρονιά την πρώτη θέση στα σκραμπλ και στο μέσο όρο των
σκραμπλ κατέλαβε ο Θράσος Μυρσίνης.
Για 5η φορά σε 9 συνολικά πρωταθλήματα παρατηρείται τετραπλή ισοβαθμία στην
τελική βαθμολογία. Αξίζει να σημειωθεί ότι πενταπλή ισοβαθμία δεν είχαμε ποτέ.
Μεγαλύτερη άνοδο από 27η πέρσι – 12η φέτος πέτυχε η Ραλία Μπραζιτίκου!
Μεγαλύτερη κάθοδο από 9η πέρσι – 30ή φέτος πέτυχε η Ολυμπία Σπυριδωνίδου!
Το καλύτερό τους πρωτάθλημα όλων των εποχών έκαναν 12 συνολικά παίκτες: Κ.
Αικατερινάρης, Ε. Δήμογλου, Τ. Κεπαπτζόγλου, Ζ. Κολοκυθάς, Γ. Μουζεβίρης, Ρ.
Μπραζιτίκου, Δ. Παπαϊωάννου, Φ. Παπατόλιος, Μ. Τοπάλογλου, Β.
Τριανταφυλλίδου, Γ. Χατζηαναστασίου, Ε. Χατζηχρηστίδου.
Στον τελευταίο του αγώνα με αντίπαλο τον Μπάμπη Τοπάλογλου πέτυχε 484 π. Μία
επίδοση που αποτελεί ατομικό ρεκόρ όλων των επίσημων αγώνων του, είτε στις
εσωτερικές διοργανώσεις είτε και στα διασυλλογικά τουρνουά, στα οποία έχει λάβει
μέρος. Φίλες και φίλοι ο Δημήτρης Παπαϊωάννου!

