ΠΝΡΝΟΝΚΝΗΝΡΝΤΝΞΝΗ
10οΝΝΚΤΠ ΛΛΟΝΝΟέέΘέΝΝ2016

ΣοΝ έέΝ ουΝΟΜΙΛΟΤΝΚΡ ΜΠΛΝΘ  ΛΟΝΙΚΗ
πλοεηλτ
ΟΡΓ ΝΩΣΙΚΗΝ

εδΝ οΝ10ο ε ω ελδεσΝετπεζζοΝ2016

ΠΙΣΡΟΠΗμΝ ΜπΫ υΝ Χα αβαθ πθέκυΝ – ΝέεκμΝ

ΚαλαηπΫ βμΝ– ΘλΪ κμΝΜυλ έθβμ
ΦΟΡΟΝΚΤΠ ΛΛΟΤμΝΝέεκμΝΚαλαηπΫ βμ
ΟΗΘΟΝ ΦΟΡΟΤμΝΘλΪ κμΝΜυλ έθβμ
Π Ξ ΡΓ Ι Ν

ΠΟΣ Λ Μ ΣΩΝμΝ

αξαλέαμΝ ΚκζκευγΪμΝ –

ΘλΪ κμΝΜυλ έθβμ
ΤΣΗΜ Ν Ι Ξ ΓΩΓΗ:
΄Ν Φ  μΝ γαΝ υΰελκ βγκτθΝ η Ν εζάλπ βΝ ζΝ σηδζκδ,Ν σπκυΝ σζκδΝ κδΝ
παέε μΝ γαΝ αΰπθδ

κτθΝ η αιτΝ κυμΝ η Ν

(ίαγηκζκΰβηΫθκδΝ αΰυθ μΝ σζκδΝ η Ν σζκυμ)
παέε μΝ ίαγηκζκΰκτθ αδΝ η Ν 1Ν ίαγησΝ
ίαγηκτμΝ

τ

βηαΝ round robin

Ν ΫθαΝ ΰτλκέΝ ΌζκδΝ κδΝ
Ν π λέπ π βΝ θέεβμ,Ν ίΝ

Ν π λέπ π βΝ ά αμΝ ΤΝ ί,ηΝ ίαγηκτμΝ

δ κπαζέαμέΝ Πλκελέθκθ αδΝ

Ν π λέπ π βΝ

βΝ ΄Ν φΪ βΝ κδΝ ζΝ πλυ κδΝ βμΝ

ίαγηκζκΰέαμΝ κυΝεΪγ Νκηέζκυέ

ζδεάμΝ

ΚΡΙΣΗΡΙ Ν ΙΟ ΘΜΙ μΝ ΰδαΝ δμΝ π λδπ υ δμΝ δ κίαγηέαμΝ ( βθΝ
ζδεάΝ ίαγηκζκΰέαΝ βμΝ ΄Ν φΪ βμ)Ν τκ,Ν λδυθΝ άΝ εαδΝ π λδ κ ΫλπθΝ
παδε υθ,Νελδ άλδαΝκλέακθ αδΝεα ΪΝ δλΪμ
α)ΝκδΝη αιτΝ κυμΝαΰυθ μ
ί)ΝβΝ υθκζδεά δαφκλΪΝπσθ πθΝ(Ϊθκδΰηα)Νεαδ
ΰ)ΝκδΝ υθκζδεκέΝπσθ κδΝπκυΝπΫ υξαθέ
΄ΝΦ  μΝΝκεΝ– Ϊκυ Ναΰυθ μΝη αιτΝ πθΝπλκελδγΫθ πθΝπμΝ ιάμμΝ
ΦΪ βΝ πθΝ1θ:
ΰυθαμΝ μΝΝΓζΝ– 1
ΰυθαμΝ μΝΝΓγΝ– β
ΰυθαμΝ μΝΝ γΝ– Γβ
ΰυθαμΝΘμΝΝ ζΝ– Γ1
ΰυθαμΝΝΙμΝΝ ζΝ– 1
ΰυθαμΝΚμΝΝ γΝ– β
ΰυθαμΝΛμΝΝ γΝ– β
ΰυθαμΝΜμΝΝ ζΝ– 1
Πλκβηδ ζδεκέ:
ΰυθαμΝΝμΝΝθδεβ άμΝΚΝ– θδεβ άμΝ
ΰυθαμΝΞμΝΝθδεβ άμΝ Ν– θδεβ άμΝΝΙ
ΰυθαμΝΟμΝΝθδεβ άμΝ Ν– θδεβ άμΝΜ
ΰυθαμΝΠμΝΝθδεβ άμΝΛΝ– θδεβ άμΝΘ
ηδ ζδεκέ:
ΰυθαμΝΡμΝΝθδεβ άμΝΠΝ– θδεβ άμΝΞ
ΰυθαμΝμΝΝθδεβ άμΝΟΝ– θδεβ άμΝΝ

Σ ζδεσμ:
ΰυθαμΝΣμΝΝθδεβ άμΝΝ– θδεβ άμΝΡ
ΣΟΠΟΝ Ι Ξ ΓΩΓΗμΝ σζκδΝ κδΝ αΰυθ μΝ δ ιΪΰκθ αδΝ απκεζ δ
βθΝαέγκυ αΝ κυΝΟηέζκυΝελαηπζΝΘ
ΰεα α

Ϊ

αζκθέεβμ,Ν

δεΪΝ

κΝδ σΰ δκΝ πθΝ

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

Ν ΡΞΗ: βΝ 1β αΰπθδ

δεάΝ κλέα αδΝ ΰδαΝ βθΝ Σλέ βΝ 1ίΝ Μα κυΝ βί1θέΝ

ΟδΝαΰυθ μΝγαΝ δ ιΪΰκθ αδΝΣλέ βΝ(1λμγίΝ– βζμίί),ΝΠΫηπ βΝ(1λμγίΝ–
βζμίί)ΝεαδΝΚυλδαεάΝ(1κμίίΝ– 22:00).
ΛΗΞΗΝΚΤΠ ΛΛΟΤμΝκΝ ζδεσμΝγαΝ δ ιαξγ έΝ βθΝΠΫηπ βΝγίΝΙκυθέκυΝ
βί1θέΝ ΟΝ

κβγσμΝ

φσλκυΝ η ΪΝ βθΝ εζάλπ βΝ γαΝ εα αλ έ

αθαζυ δεσΝεαδΝαελδίΫμΝπλσΰλαηηα,Ν κΝκπκέκΝαφ θσμΝγαΝαπκ
η Νe-mail
δ

κ

ΝσζκυμΝ κυμΝπαέε μΝεαδΝαφ ΫλκυΝγαΝ βηκ δ υγ έΝ

δΝ

αζ έΝ
βθΝ

ζέ αΝ κυΝΟέέΘέΝ(www.scrabblethes.gr).

ΣΗΛ ΦΩΝ ΝΠ ΙΚΣΩΝμΝκΝ κβγσμΝ φσλκυΝη ΪΝ βθΝεζάλπ βΝγαΝ
έζ δΝ

Ν σζκυμΝ κυμΝ υηη Ϋξκθ μΝ ΫθαΝ e-mail η Ν αΝ εδθβ ΪΝ

βζΫφπθαΝσζπθΝ πθΝαθ δπΪζπθέ
RATINGSμΝΰδαΝ κθΝυπκζκΰδ ησΝ πθΝratings ζαηίΪθκθ αδΝυπσοβΝ αΝ
απκ ζΫ ηα αΝησθκΝ βμΝ ΄ΝφΪ βμ.
ΗΛΩ ΙΝΤΜΜ ΣΟΧΗμΝ κΝαλΰσ λκΝηΫξλδΝΚυλδαεάΝβζήζήβί1θΝ
εαδΝ υλαΝ 1λμίί,Ν έ Ν η Ν e-mail,Ν έ Ν βζ φπθδευμ,Ν έ Ν πλκφκλδεΪΝ
αυ κπλκ υππμΝ πέΝ σπκυέ

ΚΛΗΡΩΗμΝ γαΝ δ ιαξγ έΝ η Ν ελδ άλδκΝ αΝ ratings εαδΝ η Ν κΝ ζί δεσΝ
τ

βηαΝ«swiss manager»Ν

βθΝαέγκυ αΝ κυΝΟέέΘέΝ βθΝΚυλδαεάΝ

24/4/2016.
ΙΚ ΙΩΜ Ν ΤΜΜ ΣΟΧΗμΝ

βθΝ εζάλπ βΝ ηπκλκτθΝ θαΝ

υηη Ϊ ξκυθΝ σζαΝ αΝ κδεκθκηδευμΝ αε κπκδβηΫθαΝ (ηΫξλδΝ εαδ κθΝ
ΙκτθδκΝ κυΝ βί1θ)Ν ηΫζβΝ κυΝ ΟέέΘέΝ ΟδΝ υπσζκδπκδΝ η Ν βθΝ εα αίκζάΝ
1ί,ίίΝ€ΝπλδθΝ βθΝεζάλπ βέ
ΠΡΩΣΗΝΚΙΝΗΗ: πλυ κμΝ

ΝεΪγ ΝαΰυθαΝ

Νσζ μΝ δμΝφΪ

κΝπαέε βμΝ κυΝκπκέκυΝ κΝσθκηαΝ ηφαθέα αδΝπλυ κΝ(αλδ

δμ παέα δΝ
λΪ)Ν

κθΝ

πέθαεαΝ βμΝεζάλπ βμέ
ΙΟΠ ΛΙ Ν  Ν ΓΩΝ Ν ΝΟΚ- ΟΤΣ:

ΪθΝ υξσθΝ εΪπκδκμΝ αΰυθαμΝ

βμΝ ΄Ν φΪ βμ ζάι δΝ δ σπαζκμ,Ν σ Ν αυ σμΝ παθαζαηίΪθ αδ
αζζαΰάΝ

η Ν

αΝ«Ϊ πλαΝ– ηατλα»,Ν βζα άΝπλυ κμΝ λαίΪ δΝΰλΪηηα αΝ

απ’Ν κΝ αεκτζδΝ κΝ παέε βμΝ πκυΝ

κθΝ δ σπαζκΝ αΰυθαΝ λΪίβι Ν

τ λκμέ
ΓΩΝ Ν Μ Σ Γ Ν Σ ΡΩΝΝ ΓΩΝΙΣΙΚΩΝμΝ ΰδαΝ δ υεσζυθ βΝ
πθΝ παδε υθΝ πδ λΫπ αδ θαΝ πλαΰηα κπκδβγκτθΝ εαδΝ αΰυθ μΝ
η αΰ θΫ

λπθΝ αΰπθδ

δευθέΝ  βΝ

δ ιαΰπΰάΝ αΰυθαΝ η αΰ θΫ

΄Ν φΪ β,Ν

πδ λΫπ αδΝ βΝ

λβμΝ φΪ βμΝ αεσηβΝ εαδΝ αθΝ

θΝ Ϋξ δΝ

κζκεζβλπγ έΝ βΝ πλκβΰκτη θβΝ (πέξέΝ ΪθΝ ΫξκυθΝ ά βΝ δ ιαξγ έΝ κδΝ
αΰυθ μΝ

Ν εαδΝ Κ,Ν σ Ν ηπκλ έΝ θαΝ ΰέθ δΝ εαδΝ κΝ αΰυθαμΝ ΝΝ πθΝ

πλκβηδ ζδευθΝαεσηβΝεδΝαθΝ

θΝΫξ δΝκζκεζβλπγ έΝβΝφΪ βΝ πθΝ1θ)έ

ΝΗΜ ΡΩΗΝ – Π Ρ ΚΟΛΟΤΘΗΗμΝ κδΝ παέε μΝ γαΝ ηπκλκτθΝ θαΝ
παλαεκζκυγκτθΝ αΝ απκ ζΫ ηα αΝ σζπθΝ πθΝ αΰυθπθΝ εαδΝ θαΝ

θβη λυθκθ αδΝ ΰδαΝ κΝ πλσΰλαηηα,Ν βΝ ίαγηκζκΰέα,Ν αΝ
κυμΝ αΰυθ μΝ βηΫλαμΝ εζπέΝ ηΫ αΝ απσΝ βθΝ δ

κ

αδ

δεΪ,Ν

ζέ αΝ κυΝ ΟέέΘέΝ

(www.scrabblethes.gr).
ΟΡΙΜΟΝΩΡ Ν ΓΩΝΩΝμΝκΝπαέε βμΝπκυΝπαέα δΝπλυ κμΝ(αυ σμΝ
πκυΝ ηφαθέα αδΝ αλδ

λΪ

κθΝ πέθαεαΝ βμΝ εζάλπ βμ)Ν Ϋξ δΝ βθΝ

υπκξλΫπ βΝ θαΝ υθ θθκβγ έΝ ΰεαέλπμΝ εαδΝ βζ φπθδευμΝ η Ν κθΝ
αθ έπαζσΝ κυΝ η Ν εκπσΝ θαΝ εαγκλέ κυθΝ ηέαΝ εκδθΪΝ απκ ε άΝ υλαΝ
αΰυθαέΝ ΪθΝ ζσΰπΝ επζτηα κμΝ θσμΝ άΝ αηφκ ΫλπθΝ πθΝ αθ δπΪζπθΝ
πλκετο δΝ αθΪΰεβΝ αθαίκζάμΝ κυΝ αΰυθα,Ν σ Ν κΝ έ δκμΝ παέε βμΝ
(αυ σμΝ πκυΝ παέα δ πλυ κμΝ εαδΝ ηφαθέα αδΝ αλδ
υπκξλΫπ βΝθαΝ θβη λυ
Ν

ΟΛ Ν

δΝ ΰεαέλπμΝ κθΝΈφκλκΝΚυπΫζζκυέ

ΓΩΝΩΝ: ΫθαμΝ παέε βμΝ ηπκλ έΝ θαΝ αθαίΪζ δΝ κθΝ

αΰυθαΝ κυΝ ησθκθΝ φσ κθΝ δ κπκδά
κυζΪξδ

λΪ)Ν Ϋξ δΝ βθΝ

κθΝ πλδθΝ

βθΝ ΫθαλιάΝ

δΝ κθΝ αθ έπαζσΝ κυ,Ν βΝ υλ μΝ

κυέΝ

δαφκλ δεΪΝ ηβ θέα αδέΝ

πδπζΫκθΝΫξ δΝ βθΝυπκξλΫπ βΝ(κΝαδ υθΝ βθΝαθαίκζά),ΝθαΝΫζγ δΝ
υθ θθσβ βΝ η Ν κθΝ αθ έπαζκ,Ν θαΝ πλκ
εαδΝ υλαΝ

δ ιαΰπΰάμΝ

ΰθπ κπκδά

δΝ

δκλέ

δΝ βΝ θΫαΝ βη λκηβθέαΝ

κυΝ αθαίζβγΫθ αΝ αΰυθαΝ εαδΝ θαΝ

βθΝ Ολΰαθπ δεάΝ

Ν

πδ λκπάΝ εαδΝ

βΝ

κθΝ ΈφκλκΝ

ΚυπΫζζκυέΝ υθ πυμΝ κΝ ΈφκλκμΝ ΚυπΫζζκυΝ κφ έζ δΝ πΪθ αΝ θαΝ
ΰθπλέα δΝ κθΝυπαέ δκΝ βμΝαθαίκζάμέ
ΟΡΟΙΝ

Ι Ξ ΓΩΓΗΝ

ΓΩΝΩΝμΝ κδΝ εαθκθδ ηκέΝ εαδΝ κδΝ σλκδΝ

δ ιαΰπΰάμΝ δ ξτκυθΝ σππμΝ αθαφΫλκθ αδΝ

βθΝ δ

κ

ζέ αΝ κυΝ

ΟέέΘέΝ(www.scrabblethes.gr).
ΟΡΟΙΝ ΠΟ ΟΧΗΝ Λ Ξ ΩΝ: κηκέπμΝ δ ξτκυθΝ σππμΝ αθαφΫλκθ αδΝ
βθΝδ

κ

ζέ αΝ κυΝΟέέΘέΝ(www.scrabblethes.gr).

ΦΟΡΟΙΝ ΓΩΝΩΝμΝ

ΝεΪγ Ναΰπθδ

δεάΝγαΝκλέακθ αδΝθαΝ ε ζκτθΝ

εαγάεκθ αΝ φκλέαμΝ τκΝ ΫφκλκδέΝ ΟδΝ ΫφκλκδΝ πθΝ αΰυθπθΝ
πδ λΫπ αδΝ θαΝ παέακυθΝ

θΝ

Ν πέ βηκυμΝ αΰυθ μΝ βθΝ υλαΝ πθΝ

εαγβεσθ πθΝ κυμέΝ Κα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ ΄Ν φΪ βμΝ σζκδΝ κδΝ παέε μΝ
γαΝκλδ γκτθΝπμΝΫφκλκδΝαπσΝηέαΝφκλΪ κΝεαγΫθαμΝ κυμέ
ΝΣ  Ι:  Ν ηέαΝ Ϋθ α βΝ κΝ παέε βμΝ τθα αδΝ θαΝ αηφδ ίβ ά
ηέαΝάΝεαδΝπ λδ
ΪθΝ Ϋ

δΝ

σ λ μΝζΫι δμ,Νσ κθΝαφκλΪΝ βθΝκλγκΰλαφέαΝ κυμέΝ

πΝ εαδΝ ηέα απσΝ δμΝ αηφδ ίβ κτη θ μΝ ζΫι δμΝ ηέαμΝ Ϋθ α βμΝ

ελδγ έΝαπσΝ βθΝ φκλέαΝηβΝαπκ ε ά,Ν σ ΝβΝΫθ α βΝαυ άΝγ πλ έ αδΝ
Ϋΰευλβ,Ν θυΝβΝεέθβ βΝγ πλ έ αδΝΪευλβέΝΟΝπαέε βμΝπκυΝ κπκγΫ β
δμΝ ζΫι δμΝ παέλθ δΝ πέ π αΝ ΰλΪηηα ΪΝ κυ,Ν ξΪθ δΝ βΝ
παέα δΝ κΝ αθ έπαζσμΝ κυέ  Ν Ϋ κδαμΝ ηκλφάμΝ
υπΪλξκυθΝ

πδπ υ

δμΝ ΰδαΝ κθΝ

θδ

Ν

δλΪΝ κυΝ εαδΝ
θ Ϊ

δμΝ

Ϊη θκ,Ν αεσηβΝ εαδΝ

θ
βθΝ

π λέπ π βΝ πκυΝ εΪπκδαΝ απσΝ δμΝ αηφδ ίβ κτη θ μΝ ζΫι δμΝ έθαδΝ
απκ ε άέΝ

ΪθΝ σηπμΝ σζ μ κδΝ αηφδ ίβ κτη θ μΝ ζΫι δμΝ ηέαμΝ

Ϋθ α βμΝελδγκτθΝαπκ ε Ϋμ,Ν σ ΝβΝεέθβ βΝγ πλ έ αδΝΫΰευλβΝεαδΝβΝ
Ϋθ α βΝΪευλβέΝ’Ναυ άθΝ βθΝπ λέπ π βΝπλκίζΫπκθ αδΝπκδθΫμΝΰδαΝ
κθΝ θδ

Ϊη θκΝ πμΝ ιάμμΝ ΟδΝ γΝ πλυ μΝ ζΪγκμΝ (Ϊευλ μ)Ν θ Ϊ

έθαδΝ ζ τγ λ μΝ(ξπλέμΝπκδθάΝΰδαΝ κθΝ θδ

δμΝ

Ϊη θκ)έΝ πσΝ βθΝ Ϋ αλ βΝ

ζΪγκμΝ(Ϊευλβ)Ν Ϋθ α βΝεαδΝ η Ϊ,Ν βΝπκδθάΝ ΰδαΝ κθΝ θδ

Ϊη θκΝ έθαδΝ

η έκθΝ 1ίΝ πσθ κδΝ ΰδαΝ εΪγ Ν αηφδ ίβ κτη θβΝ ζΫιβΝ πκυΝ ελέγβε Ν
απκ ε άέΝ θθκ έ αδΝ σ δΝ

θΝ υπΪλξ δΝ π λδκλδ ησμΝ ΰδαΝ θ Ϊ

πκυΝελέθκθ αδΝΫΰευλ μέΝΓδαΝ αΝθΫαΝηΫζβ,ΝπκυΝ

δμΝ

θΝΫξκυθΝιαθαπαέι δΝ

Ν πέ βηκυμΝαΰυθ μΝ(εαδΝησθκΝΰδαΝ βθΝπλυ βΝ κυμΝ υηη κξάΝ

Ν

π λδεάΝ δκλΰΪθπ βΝ κυΝκηέζκυ,Ν βζα άΝΰδαΝκζσεζβλκΝ κΝ λΫξκθΝ
ετπ ζζκ)Ν θΝπλκίζΫπκθ αδΝπκδθΫμΝ θ Ϊ

πθέ

Ρ
Τ ΙμΝ γαΝ ίλαί υγ έ κΝ θδεβ άμΝ η Ν βθΝ απκθκηάΝ κυΝ
ΚυπΫζζκυέ
ΟΝ ΦΟΡΟΝΚΤΠ ΛΛΟΤΝΝΝ
ΝίεομΝΚαλαηπΫ ημ

ΟΝ ΟΗΘΟΝ ΦΟΡΟΤ
ΘλΪ ομΝΜυλ ίθημ

ΣΟΝΝ έέΝΣΟΤΝΟέέΘέ

