13ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΚΡΑΜΠΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο Όμιλος Σκραμπλ Θεσσαλονίκης προκηρύσσει το 13o Κύπελλο Σκραμπλ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Ισόγειο Α.Μ.Ο. «Γαλαξίας» Β. Όλγας 285
ΕΝΑΡΞΗ: Δευτέρα 6 Μαΐου 2019
ΛΗΞΗ: Τρίτη 25 Ιουνίου 2019
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Μέχρι Τρίτη βράδυ 30 Απριλίου στο τηλέφωνο
6972205948, το e-mail thesscrabble@yahoo.gr, είτε αυτοπροσώπως στον όμιλο.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Όλα τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη του ΟΣΘ
(μέχρι και τον Μάιο του 2019)
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ: Τοπάλογλου Μπάμπης,
Αναστασιάδης Γιάννης, Μουζεβίρης Γιώργος
ΑΡΧΙΕΦΟΡΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ: Τοπάλογλου Μπάμπης
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: Κολοκυθάς Ζαχαρίας,
Αικατερινάρης Κύρκος
ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ: Τα παιχνίδια θα διεξαχθούν σύμφωνα
με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, τους όρους αποδοχής λέξεων και τους
κανονισμούς διεξαγωγής αγώνων όπως αναγράφονται στην σελίδα του ομίλου
Σκραμπλ Θεσσαλονίκης (http://www.scrabblethes.gr) και στη σελίδα της ΠΕΣ
(http://www.greekscrabble.gr)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Το κύπελλο θα πραγματοποιηθεί σε 3 φάσεις:
Α ΦΑΣΗ: Θα συγκροτηθούν με κλήρωση 8 όμιλοι (Α-Θ), όπου όλοι οι παίκτες του
κάθε ομίλου θα αγωνιστούν μεταξύ τους με σύστημα round robin σε ένα γύρο. Οι
παίκτες βαθμολογούνται με 1 βαθμό σε περίπτωσης νίκης 0,5 σε περίπτωση
ισοπαλίας και 0 βαθμούς σε περίπτωση ήττας. Προκρίνονται στη 2η φάση οι 4 πρώτοι
της τελικής βαθμολογίας του κάθε ομίλου.
Κριτήρια ισοβαθμίας Α φάσης: Για τις περιπτώσεις ισοβαθμίας στην πρώτη φάση
ορίζονται κατά σειρά τα κριτήρια:
α) Οι μεταξύ τους αγώνες
β) Η συνολική διαφορά πόντων
γ) Οι συνολικοί πόντοι που πέτυχαν
Β ΦΑΣΗ: Η 2η φάση είναι η φάση των «32». Όλοι οι παίκτες συμμετέχουν σε έναν
ενιαίο όμιλο και δίνουν τρεις αγώνες σύμφωνα με την κατάταξη τους στην πρώτη
φάση. Δηλαδή ο 1ος ενός ομίλου θα παίξει με έναν 2ο έναν 3ο και έναν 4ο ενός άλλου
ομίλου, ο 2ος ενός ομίλου θα παίξει με έναν 1ο έναν 3ο και έναν 4ο ενός άλλου ομίλου
κ.ο.κ. Έτσι σχηματίζονται 3 αγωνιστικές, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα (Τα
γράμματα αντιστοιχούν στους ομίλους και οι αριθμοί στην κατάταξη του ομίλου
δηλαδή Α1 είναι ο πρώτος του πρώτου ομίλου Ε3 ο τρίτος του 5ου ομίλου κ.ο.κ.
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Η βαθμολόγηση στις περιπτώσεις νίκης ήττας ή ισοπαλίας παραμένει ίδια όπως και
στην Α φάση. Στη Γ φάση προκρίνονται οι 8 πρώτοι της βαθμολογίας.
Κριτήρια ισοβαθμίας Β φάσης: Για τις περιπτώσεις ισοβαθμίας στη δεύτερη φάση
ορίζονται κατά σειρά τα κριτήρια:
α) Οι βαθμοί Μπουχολτς (Buchholz)
β) Η συνολική διαφορά πόντων
γ) Οι συνολικοί πόντοι που πέτυχαν

Γ ΦΑΣΗ: Στη Γ φάση προκρίνονται οι 8 πρώτοι της Β φάσης.
Η Τρίτη φάση είναι η φάση των νοκ – άουτ. Θα πραγματοποιηθούν (σύμφωνα με την
κατάταξη της Β Φάσης) τα εξής παιχνίδια:
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ
8ος - 1ος (αγώνας 1)
7ος - 2ος (αγώνας 2)
6ος - 3ος (αγώνας 3)
5ος - 4ος (αγώνας 4)
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ
Νικητής 4 - Νικητής 1 (αγώνας 5)
Νικητής 3 - Νικητής 2 (αγώνας 6)
ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ
Ηττημένος 5 - Ηττημένος 6 (αγώνας 7)
ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ
Νικητής 6 - Νικητής 5 (αγώνας 8)
Οι προημιτελικοί θα γίνουν σε μία ημέρα, και το Final-4 (ημιτελικοί, μικρός και
μεγάλος τελικός) επίσης σε μία μέρα
Περίπτωση ισοπαλίας στη Γ Φάση: Διεξάγεται νέος αγώνας με αλλαγή στα «άσπρα
– μαύρα» δηλαδή πρώτος παίζει αυτός που έπαιξε δεύτερος στο ισόπαλο παιχνίδι.

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΑΙΚΤΩΝ: Μετά την κλήρωση θα αποσταλεί σε όλους τους
συμμετέχοντες ένα e-mail με τα κινητά τηλέφωνα όλων των παικτών.

RATINGS: Για τον υπολογισμό των ratings λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα
της Α και της Β Φάσης.
ΚΛΗΡΩΣΗ: Θα διεξαχθεί με κριτήριο τα ratings: Θα δημιουργηθούν γκρουπ
δυναμικότητας των 8 ατόμων. Άτομα που ανήκουν στο ίδιο γκρουπ δυναμικότητας δε
θα παίξουν στον ίδιο όμιλο.
ΠΡΩΤΗ ΚΙΝΗΣΗ: Πρώτος σε κάθε αγώνα σε όλες τις φάσεις παίζει ο παίκτης του
οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο (αριστερά) στον πίνακα της λίστας.
ΑΓΩΝΕΣ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ: Για διευκόλυνση των παικτών
επιτρέπεται να πραγματοποιηθούν και αγώνες μεταγενέστερων αγωνιστικών. Επίσης,
μπορούν να γίνουν και παιχνίδια της Β Φάσης πριν ολοκληρωθεί η Α φάση εφόσον,
και μόνο αν, έχει επικυρωθεί η θέση κατάταξης στην πρώτη φάση και έχει ορισθεί το
παιχνίδι στην ιστοσελίδα του ΟΣΘ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΩΡΑΣ ΑΓΩΝΩΝ: Ο παίκτης που παίζει πρώτος (αυτός που εμφανίζεται
αριστερά στον πίνακα της κλήρωσης) έχει την υποχρέωση να συνεννοηθεί εγκαίρως
και τηλεφωνικώς με το συμπαίκτη του με σκοπό να καθορίσουν μία κοινά αποδεκτή
ώρα αγώνα. Εάν λόγω κωλύματος ενός ή αμφοτέρων των αντιπάλων προκύψει
ανάγκη αναβολής του αγώνα τότε, ο ίδιος παίκτης (αυτός που παίζει πρώτος και
εμφανίζεται αριστερά) έχει την υποχρέωση να ενημερώσει εγκαίρως τον Αρχιέφορο
Κυπέλλου
ΑΝΑΒΟΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ: Ένας παίκτης μπορεί να αναβάλει τον αγώνα του μόνο
εφόσον ειδοποιήσει τον συμπαίκτη του, τουλάχιστον 2 ώρες πριν την έναρξή του.
Επιπλέον, έχει την υποχρέωση (ο αιτών την αναβολή), να έλθει σε συνεννόηση με το
συμπαίκτη του, να προσδιορίσει τη νέα ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του
αναβληθέντα αγώνα και να τη γνωστοποιήσει στην Οργανωτική Επιτροπή και στον
Αρχιέφορο του Κυπέλλου. Συνεπώς, ο Αρχιέφορος Κυπέλλου οφείλει πάντα να
γνωρίζει τον υπαίτιο της αναβολής.
ΕΦΟΡΟΙ ΑΓΩΝΩΝ: Όλοι οι συμμετέχοντες θα οριστούν να εκτελέσουν καθήκοντα
εφορίας (1 φορά τουλάχιστον) και θα καταρτιστεί πρόγραμμα εφορειών. Σημειώνεται
ότι οι έφοροι των αγώνων δεν επιτρέπεται να παίζουν επίσημους αγώνες την ώρα των
καθηκόντων τους.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ: Οι παίκτες θα μπορούν να
ενημερώνονται για το πρόγραμμα, τα αποτελέσματα, τη βαθμολογία τα στατιστικά
κ.α. μέσα από την ιστοσελίδα του Ο.Σ.Θ. (www.scrabblethes.gr)
ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ: Θα βραβευτεί ο νικητής του τελικού με την Απονομή του κυπέλλου
και θα δοθούν μετάλλια στους 3 πρώτους. Η βράβευση θα πραγματοποιηθεί σε
ημερομηνία και ώρα που θα ανακοινωθεί από το ΔΣ του ΟΣΘ

