ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
7ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΚΡΑΜΠΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το ∆.Σ. του ΟΜΙΛΟΥ ΣΚΡΑΜΠΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
προκηρύσσει το 7Ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ του (2013)
ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ : Ελβετικό 6 γύρων
ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ : Οι αγώνες θα διεξαχθούν το
Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Μαρτίου, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
(ισόγειο), του κτιρίου του ΝΕΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Λεωφ.
Βασ. Γεωργίου 1).
ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 15 ευρώ (Συµπεριλαµβάνεται το καθιερωµένο
µας αποχαιρετιστήριο γεύµα για τους συµµετέχοντες και τους µικρούς µας
φίλους).
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ µέχρι και την Τετάρτη 6 Μαρτίου (για
λόγους οργανωτικούς) στο e-mail του οµίλου thesscrabble@yahoo.gr, ή
τηλεφωνικά στα τηλ : 6972661492 και 6977347577.
ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ : Θα βραβευθούν οι έξι πρώτοι της κατάταξης.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ : Όπως ισχύουν αναρτηµένοι
στην
ιστοσελίδα
της
Πανελλήνιας
Ένωσης
Σκραµπλ
http://www.greekscrabble.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 7ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ Ο.Σ.Θ.
Παρασκευή 8 Μαρτίου 2013
Θα σας υποδεχθούµε στον χώρο του οµίλου µας, που βρίσκεται στο κτίριο ΑΜΟ ΓΑΛΑΞΙΑΣ,
Β. Όλγας 285, για τα πρώτα ‘’φιλιούνται - αγκαλιάζονται’’, µε χειροποίητες λιχουδιές από τις
κυρίες του οµίλου, κρασάκι από το κυλικείο µας, για το πρώτο … «ζέσταµα»!
Σάββατο 9 Μαρτίου 2013
11:00 – 11:30 Προσέλευση, δηλώσεις συµµετοχής - ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

11:30 – 12:00 Μ' ένα χαϊκού... (∆οκιµές ποιητικής και θεατρικής δράσης)
Επιµέλεια: Α. Μυλωνά Καλλιτεχνικό Γυµνάσιο -Λ.Τ. Αµπελοκήπων Θεσσαλονίκης
12:00 : έναρξη τουρνουά / κλήρωση
12:00 - 13.30 1ος γύρος αγώνων

13:30 – 15:00 2ος γύρος αγώνων
15:00 – 17:00 ∆ιάλειµµα

17:00 – 17:30 συνεδρίαση Π.Ε.Σ.
17:30 – 19:00 3ος γύρος αγώνων

19:00 – 20:30 4ος γύρος αγώνων

21:30 : ∆ιασκεδάζουµε αποκριάτικα µε µάσκες ή … χωρίς!! στην αίθουσα του ∆ηµαρχείου,
στον ίδιο χώρο που διεξάγεται το τουρνουά, µε ζωντανή µουσική και πολλές εκπλήξεις.
Τιµή συµµετοχής κατ’ άτοµο 15 ευρώ, που περιλαµβάνει ποικιλία κρεάτων στη σχάρα,
σαλάτες – συνοδευτικά (στη λαδόκολλα) και απεριόριστο κρασί.
Κυριακή 10 Μαρτίου 2013
10:15 – 11:45 5ος γύρος αγώνων
11:45 – 13:15 6ος γύρος αγώνων

13:15 - 13.45 : Χρ. Τζήµας, παρουσίαση :

1. H τελευταία (∆’) έκδοση του λεξικού Μπαµπινιώτη στο Scrabble.
2. Βελτίωση της κατανοµής και αξίας των γραµµάτων.

Τελικός εφ’ όσον υπάρξουν δύο αήττητοι µετά τον 6ο αγώνα.
13:45 – 14:30 αποχαιρετιστήριο γεύµα
14:30 – 15:00 απονοµές – λήξη

Καλή µας διασκέδαση!
Το ∆.Σ. του Ο.Σ.Θ.

