ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
8ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΚΡΑΜΠΛ
«ΔΗΜΟΣ ΚΥΠΡΑΙΟΣ»

Το Δ.Σ. του
ΟΜΙΛΟΥ ΣΚΡΑΜΠΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ο.Σ.Θ.)
προκηρύσσει το 8Ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ του (2014)
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ : Ελβετικό 7 γύρων, σε μία κατηγορία χωρίς τελικό
Κριτήρια ισοβαθμίας για τις υπόλοιπες θέσεις: α) Buchholz, β) Διαφορά πόντων,
γ) Μεταξύ τους παιχνίδια
*******
ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ : Οι αγώνες θα διεξαχθούν στην
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ Α.Π.Θ. [Ν.Εγνατία & 3ης Σεπτεμβρίου (είσοδος
από 3ης Σεπτεμβρίου)], το Σάββατο και την Κυριακή 16 Μαρτίου.
ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 15 ευρώ στην οποία συμπεριλαμβάνεται το
καθιερωμένο μας αποχαιρετιστήριο γεύμα.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ μέχρι και την Τετάρτη 12 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 ΑΠΟΔΟΧΗΣ : Όπως ισχύουν αναρτημένοι στην
ιστοσελίδα της Πανελλήνιας Ένωσης Σκραμπλ (Π.Ε.Σ.) http://www.greekscrabble.gr

* ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ : Θα είναι ελεύθερες οι τρεις πρώτες (άκυρες) ενστάσεις, ενώ
από την τέταρτη ένσταση και μετά θα υπολογίζεται ποινή 10 πόντων για κάθε άκυρη
ένσταση.
Συγκεκριμένα, αν 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.
Λόγω του μεγάλου αριθμού των προβλεπομένων συμμετοχών, το πρόγραμμα και οι
ώρες έναρξης των αγώνων θα τηρηθούν αυστηρά, σύμφωνα με τους κανονισμούς.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Παρασκευή 14 Μαρτίου 2014
Με φιλόξενη διάθεση Θα σας υποδεχθούμε στον χώρο διεξαγωγής του
τουρνουά, στην Φοιτητική Λέσχη του Α.Π.Θ., όπου εμείς θα έχουμε τις πυρετώδεις
προετοιμασίες, για να … αναπολήσουμε και να προετοιμαστούμε ψυχολογικά και
όχι μόνον, για το διήμερο!
Σάββατο 15 Μαρτίου 2014
10:00 – 11:00 Προσέλευση, δηλώσεις συμμετοχής
11:00 : έναρξη τουρνουά – καλωσόρισμα / κλήρωση
11:15 – 12:45 1ος γύρος αγώνων
12:45 – 14:15 2ος γύρος αγώνων
14:15 – 15:30 3ος γύρος αγώνων
15:30 – 17:30 Διάλειμμα
17:30 – 19:00 4ος γύρος αγώνων
19:00 – 20:30 5ος γύρος αγώνων
21:30 : Βραδινή διασκέδαση στον χώρο που διεξάγεται το τουρνουά
(Θα ζήσουμε … «ιστορικές» στιγμές!!!)

Κυριακή 16 Μαρτίου 2014
10:30 – 12:00 6ος γύρος αγώνων
12:00 – 13:30 7ος γύρος αγώνων
13:30 – 14:30 αποχαιρετιστήριο γεύμα
14:30 απονομές – λήξη

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
Οι προτάσεις μας για τη διαμονή σας στη Θεσσαλονίκη την περίοδο του τουρνουά,
είναι οι εξής:
RentRooms Thessaloniki (http://www.rentrooms-thessaloniki.com)
Περιοχή Ροτόντας, Κων. Μελενίκου 9, τηλ : 2310 204080 , 1,2 χιλιόμετρα από το
χώρο διεξαγωγής του τουρνουά
Τιμές με πρωινό
2κλινο / 49 ευρώ
3κλινο / 65 ευρώ
4κλινο / 75 ευρώ
5κλινο / 90 ευρώ
6κλινο /100 ευρώ

Hotel Queen Olga (http://www.queenolga.gr)
Βασιλίσσης Όλγας 44, τηλ : 2310 824621 , 3 χιλιόμετρα από το χώρο διεξαγωγής του
τουρνουά
Τιμές με πρωινό
1κλινο / 35 ευρώ
2κλινο / 45 ευρώ
3κλινο / 55 ευρώ

Metropolitan Hotel

(http://www.metropolitan.gr/gr/index.php)

Βασιλίσσης Όλγας με Φλέμινγκ, τηλ : 2310 824221 , 3,5 χιλιόμετρα από το χώρο
διεξαγωγής του τουρνουά
Τιμές με πρωινό
1κλινο / 39 ευρώ
2κλινο / 44 ευρώ
3κλινο / 57 ευρώ

ΚΑΛΗ ΜΑΣ ΑΝΤΑΜΩΣΗ !!!
ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Ο.Σ.Θ.

