ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
8ο ΚΥΠΕΛΛΟ Ο.Σ.Θ. 2014
ΕΦΟΡΟΙ ΚΥΠΕΛΛΟΥ : Θράσος Μυρσίνης– Νίκος Καραμπέτης
ΒΟΗΘΟΣ ΕΦΟΡΩΝ : Κύρκος Αικατερινάρης
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ : Ζαχαρίας Κολοκυθάς και
Θράσος Μυρσίνης.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:
Α΄ Φάση: Όμιλοι των 8 ή 9 παικτών (ανάλογα με τις
συμμετοχές), με μορφή “round robin” (βαθμολογημένοι μονοί
αγώνες όλοι εναντίον όλων). Προκρίνονται στη Β' Φάση οι 4 πρώτοι
της τελικής βαθμολογίας του κάθε ομίλου.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας, ώς κριτήρια λαμβάνονται υπόψη
κατά σειρά: α) οι αγώνες μεταξύ των ισοβαθμούντων, β) η συνολική
διαφορά πόντων και γ) η "καλύτερη" επίθεση.

Β’ Φάση: Νοκ-άουτ αγώνες μεταξύ των προκριθέντων, μέχρι
και τον τελικό, ως εξής :
Με την ολοκλήρωση της Α΄ φάσης θα γίνει κλήρωση για να
προκύψουν οι όμιλοι που θα διασταυρωθούν μεταξύ τους.
(Παράδειγμα : Αν "διασταυρωθούν" ο Α΄ με τον Γ΄ και ο Β΄ με τον Δ΄
όμιλο, στη φάση των 16 θα προκύψουν τα εξής ζευγάρια:
Γ4-Α1
Γ3-Α2
Α3-Γ2
Α4-Γ1
Δ4-Β1
Δ3-Β2
Β3-Δ2
Β4-Δ1)
με πλεονέκτημα πρώτης κίνησης για όσους απεικονίζονται στα
αριστερά (π.χ. στο ζευγάρι Γ4-Α1 πρώτος θα παίξει ο Γ4).
Με την ολοκλήρωση της φάσης των 16 θα προκύψουν 8
νικητές οι οποίοι θα κληρωθούν εκ νέου μεταξύ τους για να
προκύψουν τα 4 ζευγάρια των προημιτελικών. Ομοίως και στους

ημιτελικούς. Στους προημιτελικούς, στους ημιτελικούς και στον
τελικό, την πρώτη κίνηση θα έχει εκείνος που θα βγαίνει πρώτος από
την αντίστοιχη κληρωτίδα.
Για τον υπολογισμό των ratings λαμβάνονται υπόψη τα
αποτελέσματα μόνο της Α’ Φάσης.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
α. Μέλη : Οι οικονομικά ενήμεροι μέχρι και το Α΄ εξάμηνο 2014.
β. Μη μέλη : Ελεύθερη συμμετοχή παικτών με καταβολή 10 Ε.
Δηλώσεις συμμετοχής αυτοπροσώπως και στο e-mail του Ο.Σ.Θ :
thesscrabble@yahoo.gr, μέχρι και την Τρίτη 29 Απριλίου 2014, πριν
την έναρξη της κλήρωσης και πληρωμές αντίστοιχα μέχρι και την
Τρίτη 29 Απριλίου 2014, πριν την έναρξη της κλήρωσης. Η κλήρωση
θα γίνει ώρα 21:00.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:
Οι αγώνες θα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του Ομίλου
Σκραμπλ Θεσσαλονίκης (Κτίριο Γαλαξία, Βασ. Όλγας 285), κατά τις
ημέρες ΤΡΙΤΗ και ΠΕΜΠΤΗ 20:00 – 24:00
για τις
προγραμματισμένες αγωνιστικές και ΚΥΡΙΑΚΗ 11:00 – 15:00 (για
αναβολές), σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα βγει μετά την
κλήρωση των ομίλων.
Η πρώτη αγωνιστική θα διεξαχθεί την Τρίτη 06-05-2014
και η διοργάνωση θα διαρκέσει από 06.05.2014 μέχρι τα μέσα
Ιουνίου 2014.
Η ημερομηνία λήξης θα ανακοινωθεί μετά την κλήρωση και την
σύνταξη του προγράμματος.
Υπενθυμίζουμε ότι για την κλήρωση, αποτελέσματα,
βαθμολογία κλπ. θα ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του ομίλου :
http://www.scrabblethes.gr.
Το Δ.Σ. Του Ο.Σ.Θ.

