ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
9ο ΚΥΠΕΛΛΟ Ο.Σ.Θ. 2015

Το Δ.Σ. του ΟΜΙΛΟΥ ΣΚΡΑΜΠΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
προκηρύσσει το 9ο εσωτερικό κύπελλο 2015

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Μπέτυ Χατζηαντωνίου – Νίκος Καραμπέτης – Θράσος
Μυρσίνης
ΕΦΟΡΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ: Κύρκος Αικατερινάρης
ΒΟΗΘΟΣ ΕΦΟΡΟΥ: Γιώργος Μουζεβίρης
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: Ζαχαρίας Κολοκυθάς – Θράσος Μυρσίνης
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:
Α΄ ΦΑΣΗ: θα συγκροτηθούν με κλήρωση 4 όμιλοι, όπου όλοι οι παίκτες θα αγωνιστούν
μεταξύ τους με σύστημα round robin (βαθμολογημένοι αγώνες όλοι με όλους) σε ένα γύρο.
Όλοι οι παίκτες βαθμολογούνται με 1 βαθμό σε περίπτωση νίκης, 0 βαθμούς σε περίπτωση
ήττας & 0,5 βαθμούς σε περίπτωση ισοπαλίας. Προκρίνονται στη Β΄ φάση οι 4 πρώτοι της
τελικής βαθμολογίας του κάθε ομίλου. Σε περίπτωση ισοβαθμίας (στην τελική βαθμολογία)
δύο, τριών ή και περισσοτέρων παικτών, κριτήρια ορίζονται κατά σειρά:
α) οι μεταξύ τους αγώνες
β) η συνολική διαφορά πόντων (άνοιγμα) και
γ) οι συνολικοί πόντοι που πέτυχαν.

Β΄ ΦΑΣΗ: Νοκ – άουτ αγώνες μεταξύ των προκριθέντων ως εξής:
Φάση των 16:
Αγώνας Ε: Γ4 – Β1
Αγώνας Ζ: Γ3 – Β2
Αγώνας Η: Β3 – Γ2
Αγώνας Θ: Β4 – Γ1
Αγώνας Ι: Α4 – Δ1
Αγώνας Κ: Α3 – Δ2
Αγώνας Λ: Δ3 – Α2
Αγώνας Μ: Δ4 – Α1

Προημιτελικοί:
Αγώνας Ν: νικητής Κ – νικητής Ε
Αγώνας Ξ: νικητής Ζ – νικητής Ι
Αγώνας Ο: νικητής Η – νικητής Μ
Αγώνας Π: νικητής Λ – νικητής Θ

Ημιτελικοί:
Αγώνας Ρ: νικητής Π – νικητής Ξ
Αγώνας Σ: νικητής Ο – νικητής Ν

Τελικός:
Αγώνας Τ: νικητής Σ – νικητής Ρ
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: όλοι οι αγώνες διεξάγονται αποκλειστικά στην αίθουσα του Ομίλου
Σκραμπλ Θεσσαλονίκης, στο ισόγειο των εγκαταστάσεων του «Α.Μ.Ο. ΓΑΛΑΞΙΑΣ» (Βασ.
Όλγας 285).
ΕΝΑΡΞΗ: η 1η αγωνιστική ορίζεται για την Τρίτη 5 Μαΐου 2015. Ο όμιλος θα είναι ανοικτός
Τρίτη και Πέμπτη ώρες 20:00 – 24:00.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: το αργότερο μέχρι Τρίτη 28/4/2015 και ώρα 21:45, είτε με email, είτε τηλεφωνικώς, είτε προφορικά αυτοπροσώπως επί τόπου.

ΚΛΗΡΩΣΗ: θα διεξαχθεί με κριτήριο τα ratings στην αίθουσα του Ο.Σ.Θ. την Τρίτη
28/4/2015 και ώρα 21:45.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: στην κλήρωση μπορούν να συμμετάσχουν όλα τα
οικονομικώς τακτοποιημένα (μέχρι και τον Απρίλιο του 2015) μέλη του Ο.Σ.Θ. Οι
υπόλοιποι με την καταβολή 10,00 € πριν την κλήρωση.

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ: θα βραβευθεί ο νικητής με την απονομή του Κυπέλλου.
ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Ο.Σ.Θ.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 9ου ΚΥΠΕΛΛΟΥ
RATINGS: για τον υπολογισμό των ratings λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα μόνο της
Α΄ φάσης.
ΠΡΩΤΗ ΚΙΝΗΣΗ: πρώτος σε κάθε αγώνα σε όλες τις φάσεις παίζει ο παίκτης του οποίου
το όνομα εμφανίζεται πρώτο (αριστερά) στον πίνακα της κλήρωσης.
ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΣΕ ΑΓΩΝΑ ΝΟΚ-ΑΟΥΤ: Εάν τυχόν κάποιος αγώνας της Β΄ φάσης λήξει
ισόπαλος, τότε αυτός επαναλαμβάνεται με αλλαγή στα «άσπρα – μαύρα», δηλαδή πρώτος
τραβάει γράμματα απ’ το σακούλι ο παίκτης που στον ισόπαλο αγώνα τράβηξε δεύτερος.
ΑΓΩΝΕΣ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ: για διευκόλυνση των παικτών επιτρέπεται
να πραγματοποιηθούν και αγώνες μεταγενέστερων αγωνιστικών. Στη Β΄ φάση,
επιτρέπεται η διεξαγωγή αγώνα μεταγενέστερης φάσης ακόμη και αν δεν έχει ολοκληρωθεί
η προηγούμενη (π.χ. εάν έχουν ήδη διεξαχθεί οι αγώνες Ε και Κ, τότε μπορεί να γίνει και ο
αγώνας Ν των προημιτελικών ακόμη κι αν δεν έχει ολοκληρωθεί η φάση των 16).
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ: οι παίκτες θα μπορούν να παρακολουθούν τα
αποτελέσματα όλων των αγώνων και να ενημερώνονται για το πρόγραμμα, τη
βαθμολογία, τα στατιστικά, τους αγώνες ημέρας κλπ. μέσα από την ιστοσελίδα του Ο.Σ.Θ.
(www.scrabblethes.gr).
ΟΡΙΣΜΟΣ ΩΡΑΣ ΑΓΩΝΩΝ: ο παίκτης που παίζει πρώτος (αυτός που εμφανίζεται
αριστερά στον πίνακα της κλήρωσης) έχει την υποχρέωση να συνεννοηθεί τηλεφωνικώς
με τον αντίπαλό του και 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 τους Εφόρους Κυπέλλου.
ΑΝΑΒΟΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ: ένας παίκτης μπορεί να αναβάλει τον αγώνα του μόνον εφόσον
ειδοποιήσει τον αντίπαλό του, 2 ώρες τουλάχιστον πριν την έναρξή του. Διαφορετικά
μηδενίζεται. Επιπλέον έχει την υποχρέωση (ο αιτών την αναβολή), να έλθει σε συνεννόηση
με τον αντίπαλο, να προσδιορίσει τη νέα ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του αναβληθέντα
αγώνα και να τη γνωστοποιήσει στην Οργανωτική Επιτροπή και στους Εφόρους
Κυπέλλου. Συνεπώς οι Έφοροι Κυπέλλου οφείλουν πάντα να γνωρίζουν τον υπαίτιο της
αναβολής.
Εξ αναβολής αγώνες μπορούν να διεξαχθούν στις εξής ημερομηνίες:
Α΄ ΦΑΣΗ
Πέμπτη 28/5/2015
Τρίτη 2/6/2015
Πέμπτη 4/6/2015
Β΄ ΦΑΣΗ
Πέμπτη 11/6/2015
Πέμπτη 18/6/2015
Πέμπτη 25/6/2015
Ο όμιλος θα είναι ανοικτός Τρίτη και Πέμπτη ώρες 20:00 – 24:00 και την Κυριακή 11:00 –
15:00 (μόνο για αναβληθέντες αγώνες). Σε περίπτωση ιδιαίτερου κωλύματος μπορεί να
διεξαχθεί επίσημος αγώνας και σε διαφορετική ημέρα ή ώρα, μόνον όμως κατόπιν
συνεννόησης μεταξύ των παικτών και των Εφόρων Κυπέλλου και υπό την προϋπόθεση
ότι θα υπάρχει διαθέσιμος έφορος για τον αγώνα.

ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ: οι κανονισμοί και οι όροι διεξαγωγής ισχύουν όπως
αναφέρονται στην ιστοσελίδα του Ο.Σ.Θ. (www.scrabblethes.gr) και στην ιστοσελίδα της
Πανελλήνιας Ένωσης Σκραμπλ (www.greekscrabble.gr).
ΟΡΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΛΕΞΕΩΝ: ομοίως ισχύουν όπως αναφέρονται στην ιστοσελίδα του
Ο.Σ.Θ. (www.scrabblethes.gr) και στην ιστοσελίδα της Πανελλήνιας Ένωσης Σκραμπλ
(www.greekscrabble.gr).
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Σε μία ένσταση ο παίκτης δύναται να αμφισβητήσει μία ή και περισσότερες
λέξεις, όσον αφορά την ορθογραφία τους. Εάν έστω και μία από τις αμφισβητούμενες
λέξεις μίας ένστασης κριθεί από την εφορία μη αποδεκτή, τότε η ένσταση αυτή θεωρείται
έγκυρη, ενώ η κίνηση θεωρείται άκυρη. Ο παίκτης που τοποθέτησε τις λέξεις παίρνει πίσω
τα γράμματά του, χάνει τη σειρά του και παίζει ο αντίπαλός του. Σε τέτοιας μορφής
ενστάσεις δεν υπάρχουν επιπτώσεις για τον ενιστάμενο, ακόμη και στην περίπτωση που
κάποια από τις αμφισβητούμενες λέξεις είναι αποδεκτή. Εάν όμως όλες οι
αμφισβητούμενες λέξεις μίας ένστασης κριθούν αποδεκτές, τότε η κίνηση θεωρείται έγκυρη
και η ένσταση άκυρη. Σ’ αυτήν την περίπτωση προβλέπονται ποινές για τον ενιστάμενο ως
εξής: Οι 3 πρώτες λάθος (άκυρες) ενστάσεις είναι ελεύθερες (χωρίς ποινή για τον
ενιστάμενο). Από την τέταρτη λάθος (άκυρη) ένσταση και μετά, η ποινή για τον ενιστάμενο
είναι μείον 10 πόντοι για κάθε αμφισβητούμενη λέξη που κρίθηκε αποδεκτή. Εννοείται ότι
δεν υπάρχει περιορισμός για ενστάσεις που κρίνονται έγκυρες.
Ο ΕΦΟΡΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
Αικατερινάρης Κύρκος

Ο ΒΟΗΘΟΣ ΕΦΟΡΟΥ
Μουζεβίρης Γιώργος

