ΠΝΝΡΝΝΟΝΝΚΝΝΗΝΝΡΝΝΤΝΝΞΝΝΗ
1οΝΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝΝ ΩΝΝΜ ΛΩΝΝ(2016 - 2017)

ΣοΝ έέΝ ουΝΟΜΙΛΟΤΝΚΡ ΜΠΛΝΘ  ΛΟΝΙΚΗ
προεβρτ

ο

δΝ οΝ1

ω ρδεσΝπρω Ϊγζβηα

θΫωθΝη ζυθΝγδαΝ βθΝπ ρίο οΝ2016 - 2017
1. ΟΡΓ ΝΩΣΙΚΗΝ ΠΙΣΡΟΠΗ: ΓδυλΰκμΝ Χα αβαθα

α έκυ – ΛΫθαΝ

δ α εΪζκυ – ΘλΪ κμΝΜυλ έθβμ
2. ΦΟΡΟΝΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΣΟ: ΛΫθαΝ δ α εΪζκυ
3.

ΟΗΘΟΝ ΦΟΡΟΤ: ΝέεκμΝΚαλαηπΫ βμ

4.

Π Ξ ΡΓ Ι Ν ΠΟΣ Λ Μ ΣΩΝμΝ αξαλέαμΝ ΚκζκευγΪμΝ –

ΘλΪ κμΝΜυλ έθβμ
5. ΤΣΗΜ Ν

Ι Ξ ΓΩΓΗμΝ σζκδΝ κδΝ παέε μΝ γαΝ αΰπθδ

η αιτΝ κυμΝ η Ν τ
ΫθαΝΰτλκέ

κτθΝ

βηαΝ round robin (αΰυθ μΝ σζκδΝ η Ν σζκυμ)

Ν

6. ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΝ RATINGS: εαθΫθαΝαπκ Ϋζ
υπσοβΝ

ηαΝ

θΝγαΝ ζβφγ έΝ

κθΝυπκζκΰδ ησΝ πθΝratings.

7. ΣΟΠΟΝ Ι Ξ ΓΩΓΗμΝσζκδΝκδΝαΰυθ μΝ δ ιΪΰκθ αδΝαπκεζ δ
βθΝαέγκυ αΝ κυΝΟηέζκυΝελαηπζΝΘ
ΰεα α

Ϊ

αζκθέεβμ,Ν

δεΪΝ

κΝδ σΰ δκΝ πθΝ

πθΝ κυΝ« έΜέΟέΝΓ Λ ΞΙ »Ν( α έΝΌζΰαμΝβκη)έ

8. ΧΡΟΝΟΝ

Ι Ξ ΓΩΓΗμΝ βηΫλ μΝ εαδΝ υλ μΝ δ ιαΰπΰάμΝ πθΝ

πέ βηπθΝαΰπθδ

δευθΝκλέακθ αδΝκδΝ ιάμμ

Σλέ βΝ1λμί0 – 24:00
ΠΫηπ βΝ1λμί0 – 24:00
ΚυλδαεάΝ18:00 – 22:00
ΓΩΝ Ν

9.

Μ Σ Γ Ν Σ ΡΩΝΝ

ΓΩΝΙΣΙΚΩΝμΝ

ΰδαΝ

δ υεσζυθ βΝ πθΝ παδε υθΝ πδ λΫπ αδΝ θαΝ πλαΰηα κπκδβγκτθΝ εαδΝ
αΰυθ μΝκπκδα
10.

άπκ Νη αΰ θΫ

λβμΝαΰπθδ

δεάμέ

ΗΛΩ ΙΝ ΤΜΜ ΣΟΧΗμΝ κΝ αλΰσ λκΝ ηΫξλδΝ Σλέ βΝ β5-10-

201θΝ εαδΝ υλαΝ β1μίί,Ν έ Ν η Ν e-mail,Ν έ Ν βζ φπθδευμ,Ν έ Ν
πλκφκλδεΪΝαυ κπλκ υππμΝ πέΝ σπκυέ
11. ΚΛΗΡΩΗμΝ γαΝ δ ιαξγ έΝ η Ν κΝ ζί δεσΝ
manager»Ν

e-mail

βηαΝ «swiss

βθΝαέγκυ αΝ κυΝΟέέΘέΝ βθΝΣλέ βΝβ5-10-2016 εαδΝυλαΝ

21:15. ΟΝ ΈφκλκμΝ Πλπ αγζάηα κμΝ η ΪΝ
εα αλ έ

τ

βθΝ εζάλπ βΝ γαΝ

δΝ αθαζυ δεσΝ εαδΝ αελδίΫμΝ πλσΰλαηηαΝ εαδΝ γαΝ κΝ

έζ δΝ η Ν

σζκυμΝ κυμΝ παέε μέΝ πδπζΫκθ,Ν κΝ πλσΰλαηηαΝ αυ σΝ γαΝ

αθαλ βγ έΝεαδΝ

βθΝδ

κ

ζέ αΝ κυΝΟέέΘέΝ(www.scrabblethes.gr).

12.

ΙΚ ΙΩΜ Ν ΤΜΜ ΣΟΧΗμΝ

βθΝ εζάλπ βΝ ηπκλκτθΝ θαΝ

υηη Ϊ ξκυθΝσζαΝ αΝκδεκθκηδευμΝ αε κπκδβηΫθαΝηΫζβΝ κυΝΟέέΘέ
13.

Ν ΡΞΗΝ ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΣΟμΝ βΝ 1β αΰπθδ

δεάΝ κλέα αδΝ ΰδαΝ

βθΝΣλέ βΝ1-11-2016.
14. ΛΗΞΗΝ ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΣΟ: εα αζβε δεάΝ βηΫλαΝ δ ιαΰπΰάμΝ
αΰυθπθΝκλέα αδΝβΝΜ ΰΪζβΝΣλέ βΝ11-4-2017.
15.

ΝΗΜ ΡΩΗΝ– Π Ρ ΚΟΛΟΤΘΗΗμΝκδΝπαέε μΝγαΝηπκλκτθΝ

θαΝ παλαεκζκυγκτθΝ αΝ απκ ζΫ ηα αΝ σζπθΝ πθΝ αΰυθπθΝ εαδΝ θαΝ
θβη λυθκθ αδΝ ΰδαΝ κΝ πλσΰλαηηα,Ν βΝ ίαγηκζκΰέα,Ν αΝ

αδ

δεΪ,Ν

κυμΝ αΰυθ μΝ βηΫλαμ,Ν κυμΝ φσλκυμΝ αΰυθπθ εζπέΝ ηΫ αΝ απσΝ βθΝ
δ

κ

ζέ αΝ κυΝΟέέΘέΝ(www.scrabblethes.gr).

16. ΣΗΛ ΦΩΝ Ν Π ΙΚΣΩΝμΝ κΝ ΈφκλκμΝ Πλπ αγζάηα κμΝ η ΪΝ βθΝ
εζάλπ βΝγαΝ

έζ δΝ

ΝσζκυμΝ κυμΝ υηη Ϋξκθ μΝΫθαΝe-mail η Ν αΝ

εδθβ ΪΝ βζΫφπθαΝσζπθΝ πθΝαθ δπΪζπθέ
17.

Ν

ΟΛ Ν ΓΩΝΩΝΝμ ΫθαμΝπαέε βμΝηπκλ έΝθαΝαθαίΪζ δΝ κθΝ

αΰυθαΝ κυΝ ησθκθΝ φσ κθΝ δ κπκδά
κυζΪξδ

κθΝπλδθΝ βθΝΫθαλιάΝ κυέΝ πδπζΫκθΝΫξ δΝ βθΝυπκξλΫπ βΝ(κΝ

αδ υθΝ βθΝ αθαίκζά),Ν θαΝ Ϋζγ δΝ
θαΝ πλκ

δΝ κθΝ αθ έπαζσΝ κυ,Ν βΝ υλ μΝ

δκλέ

Ν υθ θθσβ βΝ η Ν κθΝ αθ έπαζκ εαδΝ

δΝ βθΝ θΫαΝ βη λκηβθέαΝ εαδΝ υλαΝ δ ιαΰπΰάμΝ κυΝ

αθαίζβγΫθ αΝαΰυθα.
18. ΟΡΟΙΝ

Ι Ξ ΓΩΓΗΝ

ΓΩΝΩΝμΝ κδΝ εαθκθδ ηκέΝ εαδΝ κδΝ σλκδΝ

δ ιαΰπΰάμΝ δ ξτκυθΝ σππμΝ αθαφΫλκθ αδΝ
ΟέέΘέΝ(www.scrabblethes.gr).

βθΝ δ

κ

ζέ αΝ κυΝ

Κα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ κυΝπλπ αγζάηα κμΝκδΝπαέε μΝγαΝ θγαλλυθγκτθΝ
θαΝ ικδε δπγκτθΝ

α δαεΪ η Ν βΝ ξλά βΝ κυΝ ξλκθκηΫ λκυέΝ

θΝ γαΝ

δ ξτκυθΝ πκδθΫμΝυπΫλία βμΝ ξλσθκυ,ΝαζζΪΝ κΝαΰυθαμΝ γαΝπλΫπ δΝ θαΝ
ζάΰ δΝ
19.

Νλί΄Ν(1ΝυλαΝεαδΝγίΝζ π Ϊ)έ

ΟΡΟΙΝ

ΠΟ ΟΧΗΝ Λ Ξ ΩΝ:

αθαφΫλκθ αδΝ
20έΝ

βθΝδ

κ

ΝΣ  ΙμΝ

αηφδ ίβ ά

ζέ αΝ κυΝΟέέΘέΝ(www.scrabblethes.gr).
ηέαΝ Ϋθ α βΝ κΝ παέε βμΝ

δΝ ηέαΝ άΝ εαδΝ π λδ

κλγκΰλαφέαΝ κυμέΝ

κηκέπμΝ δ ξτκυθΝ σππμΝ

τθα αδΝ θαΝ

σ λ μΝ ζΫι δμ,Ν σ κθΝ αφκλΪΝ βθΝ

ΪθΝ Ϋ πΝ εαδΝ ηέα απσΝ δμΝ αηφδ ίβ κτη θ μΝ

ζΫι δμΝ ηέαμΝ Ϋθ α βμΝ ελδγ έΝ απσΝ βθΝ φκλέαΝ ηβΝ απκ ε ά,Ν σ Ν βΝ
εέθβ βΝ γ πλ έ αδΝ ΪευλβέΝ ΟΝ παέε βμΝ πκυΝ κπκγΫ β
παέλθ δΝ πέ πΝ αΝ ΰλΪηηα ΪΝ κυ,Ν ξΪθ δΝ βΝ

Ν δμΝ ζΫι δμΝ

δλΪΝ κυΝ εαδΝ παέα δΝ κΝ

αθ έπαζκμέ
21. ΠΡΟΣ Ρ ΙΟΣΗΣ Ν (ΠΡΩΣΗΝ ΚΙΝΗΗ)μΝ πλυ κμΝ

Ν εΪγ Ν

αΰυθαΝ παέα δΝ κΝ παέε βμΝ κυΝ κπκέκυΝ κΝ σθκηαΝ ηφαθέα αδΝ πλυ κΝ
(αλδ

λΪ)Ν

κθΝπέθαεαΝ βμΝεζάλπ βμέ

22. ΟΡΙΜΟΝ ΩΡ Ν ΓΩΝΩΝμΝ κΝ παέε βμΝ πκυΝ παέα δΝ πλυ κμΝ
(αυ σμΝπκυΝ ηφαθέα αδΝαλδ
βθΝυπκξλΫπ β θαΝεαζΫ

λΪΝ

κθΝπέθαεαΝ βμΝεζάλπ βμ)ΝΫξ δΝ

δΝ βζ φπθδευμΝ κθΝαθ έπαζσ κυ,ΝΰδαΝθαΝ

υθ θθκβγκτθΝεαδΝθαΝεαγκλέ κυθΝηέαΝεκδθΪΝαπκ ε άΝυλαΝαΰυθαέ
23.

ΦΟΡΟΙΝ ΓΩΝΩΝμΝ κδ παέε μΝ πκυΝ γαΝ υηη Ϊ ξκυθΝ

πλπ ΪγζβηαΝ θΫπθΝ η ζυθΝ απαζζΪ

κθ αδΝ απσΝ εαγάεκθ αΝ

φκλέαμέΝ Ι ξτ δΝ κΝ πλσΰλαηηαΝ πθΝ φσλπθΝ κυΝ αΰπθδ
ηάηα κμέ

κΝ
δεκτΝ

24. ΤΣΗΜ Ν

ΘΜΟΛΟΓΗΗμΝσζκδΝκδΝπαέε μΝίαγηκζκΰκτθ αδΝ

η Ν1ΝίαγησΝ

Νπ λέπ π βΝθέεβμ

ίΝίαγηκτμΝ

Νπ λέπ π βΝά αμΝΤ

ί,ηΝίαγηκτμΝ

Νπ λέπ π βΝδ κπαζέαμέ

25. ΚΡΙΣΗΡΙ Ν ΙΟ
(

ΘΜΙ μΝ ΰδαΝ δμΝ π λδπ υ

βθΝ ζδεάΝίαγηκζκΰέα)Ν τκ,Ν λδυθΝάΝεαδΝπ λδ

ελδ άλδαΝκλέακθ αδΝεα ΪΝ

δμΝ δ κίαγηέαμΝ

κ ΫλπθΝπαδε υθ,Ν

δλΪμ

α)ΝκδΝη αιτΝ κυμΝαΰυθ μ
ί) βΝ υθκζδεά δαφκλΪΝπσθ πθΝ(Ϊθκδΰηα)Νεαδ
ΰ) κδΝ υθκζδεκέΝπσθ κδΝπκυΝπΫ υξαθέ
26.

Ρ

Τ ΙμΝγαΝίλαί υγκτθΝκδΝΫιδΝπλυ κδΝ βμΝίαγηκζκΰέαμΝ

η Ν δηβ δεΫμΝ δαελέ

δμέ

ΣΟΝΝ έέΝΣΟΤΝΟέέΘέ

