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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου Σκραμπλ Θεσσαλονίκης προκηρύσσει το
1o Πρωτάθλημα Εξάσκησης Αγωνιστικού Σκραμπλ 2019 - 2020

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Όλα τα παιχνίδια θα πραγματοποιηθούν στο Ισόγειο
Α.Μ.Ο. «Γαλαξίας» Β. Όλγας 285
ΕΝΑΡΞΗ: Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019 (Κλήρωση)
ΛΗΞΗ: Πέμπτη 30 Απριλίου 2020
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Μέχρι
Πέμπτη πρωί 24 Σεπτεμβρίου στο
τηλέφωνο 6972205948, το e-mail thesscrabble@yahoo.gr, είτε αυτοπροσώπως στον
όμιλο. Θα προβλεφθούν επιπλέον θέσεις στο πρωτάθλημα σε περίπτωση που κάποιος
επιθυμεί να συμμετέχει μεταγενέστερα
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Όλα τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη του ΟΣΘ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ : Τοπάλογλου Μπάμπης (Αρχιέφορος), Χαυλίδου
Σοφία (Βοηθός Εφόρου) Αναστασιάδης Γιάννης (Επόπτης)
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 αγώνων όπως αναγράφονται στην σελίδα του Ομίλου Σκραμπλ
Θεσσαλονίκης (http://www.scrabblethes.gr) και στη σελίδα της ΠΕΣ
(http://www.greekscrabble.gr) με τρεις εξαιρέσεις: Ο χρόνος σκέψης για κάθε

παίκτη είναι σωρευτικά 45 λεπτά, δεν υπάρχουν ποινές ενστάσεων, ενώ ο κάθε
παίκτης θα έχει στη διάθεσή του, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, τη λίστα με τις
αποδέκτες λέξεις 2 και 3 γραμμάτων την οποία μπορεί και να συμβουλεύεται.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Το σύστημα διεξαγωγής είναι round robin, δηλαδή
όλοι οι παίκτες παίζουν με όλους μία φορά.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Οι παίκτες βαθμολογούνται με 1 βαθμό σε περίπτωσης νίκης, 0,5
σε περίπτωση ισοπαλίας και 0 βαθμούς σε περίπτωση ήττας.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ: Για τις περιπτώσεις 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.
Προσοχή! Διευκρίνιση τετραπλής ισοβαθμίας: έστω ότι στην τελική βαθμολογία
ισοβαθμούν 4 παίκτες (Α, Β, Γ, Δ) π.χ. με 20 βαθμούς. Μετά την εφαρμογή του (α)
κριτηρίου οι Α και Β έχουν 2-1 (νίκες – ήττες), ενώ οι Γ και Δ έχουν 1-2. Το επόμενο
κριτήριο είναι το ποιος νίκησε στον αγώνα «Α-Β».
RATINGS: Κανένα παιχνίδι δε θα υπολογιστεί στην πανελλήνια κατάταξη των
ratings.
ΚΛΗΡΩΣΗ: Θα διεξαχθεί στις 24 Οκτωβρίου στις 19:00 στον Όμιλο Σκραμπλ
Θεσσαλονίκης. Θα πραγματοποιηθεί με το πρόγραμμα swiss manager, αφού πρώτα οι
παίκτες λάβουν τυχαίο κλειδάριθμο μετά από κλήρωση.
ΗΜΕΡΕΣ ΑΓΩΝΩΝ: Οι αγώνες πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα Τρίτη και
Πέμπτη από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 12 το βράδυ και κάθε Κυριακή από τις 6 το
απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ, πλην αργιών ή άλλων εκδηλώσεων του ΟΣΘ. Η
Οργανωτική Επιτροπή μπορεί να ορίσει, αν κριθεί σκόπιμο, και μέρες αναβολών
πλην αυτών των ημερών.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ: Το πρόγραμμα θα καταρτισθεί αμέσως μετά την
κλήρωση από τον Αρχιέφορο και το βοηθό εφόρου του πρωταθλήματος. Οι
αγωνιστικές θα κατανεμηθούν ανά εβδομάδα. Το πρόγραμμα θα είναι ενδεικτικό. Οι
παίκτες θα έχουν το δικαίωμα να παίζουν ανακατεμένα τους αγώνες τους.
ΠΡΩΤΗ ΚΙΝΗΣΗ: Πρώτος σε κάθε αγώνα σε όλες τις φάσεις παίζει ο παίκτης του
οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο (αριστερά) στον πίνακα της λίστας.
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΑΙΚΤΩΝ: Μετά την κλήρωση θα αποσταλεί σε όλους τους
συμμετέχοντες ένα e-mail με τα κινητά τηλέφωνα όλων των παικτών.
ΟΡΙΣΜΟΣ ΩΡΑΣ ΑΓΩΝΩΝ: Ο παίκτης που παίζει πρώτος (αυτός που εμφανίζεται
αριστερά στον πίνακα της κλήρωσης) έχει την υποχρέωση να συνεννοηθεί εγκαίρως
και τηλεφωνικώς (προτιμάται τηλεφωνικώς πάρα άλλος τρόπος επικοινωνίας όπως
sms, e-mail κ.α.) 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
Πρωταθλήματος.
ΑΝΑΒΟΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ: Ένας παίκτης μπορεί να αναβάλει τον αγώνα του μόνο
εφόσον ειδοποιήσει τον συμπαίκτη του, τουλάχιστον 2 ώρες πριν την έναρξή του.
ΕΦΟΡΟΙ ΑΓΩΝΩΝ: Όλοι οι παίκτες θα κληθούν να κάνουν μία εφορία στο
πρωτάθλημα. Το πρόγραμμα των εφόρων θα καταρτισθεί από τον Αρχιέφορο του
πρωταθλήματος,
ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΩΝ: Οι παίκτες οφείλουν να συμπληρώνουν σωστά το φύλλο αγώνα
πριν το παραδώσουν στη Γραμματεία. Το φύλλο αγώνα θα πρέπει να έχει
οπωσδήποτε την υπογραφή των 2 παικτών, το τελικό σκορ, το όνομα του εφόρου, την
ημερομηνία, την αγωνιστική, τον αριθμό των σκραμπλ και τους πόντους της
μεγαλύτερη λέξης. Σε αντίθετη περίπτωση το αποτέλεσμα δε θα καταχωρίζεται στη
σελίδα του ΟΣΘ.
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, τους εφόρους
αγώνων κλπ. μέσα από την ιστοσελίδα του Ο.Σ.Θ. (www.scrabblethes.gr). Τα
επίσημα αποτελέσματα θα ενημερώνονται 1 φόρα την εβδομάδα.
ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ: Θα βραβευθούν οι τέσσερις πρώτοι νέοι παίκτες, (μέλη του ΟΣΘ
που εγγράφηκαν μετά τον Αύγουστο του 2019) με μετάλλια (ο πρώτος και με το
κύπελλο του πρωταθλητή) και οι δύο πρώτοι από τα παλαιότερα μέλη που είναι
αβαθμολόγητοι ή έχουν ως 1150 ratings (επίσης με μετάλλια). Ασχέτως με την
κατάταξή τους, δε βραβεύονται παλαιότεροι παίκτες με υψηλότερη βαθμολογία στα
ratings.

