ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2018– 19: ΤΑ ΡΕΚΟΡ & ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ
Με ρεκόρ συμμετοχών ολοκληρώθηκε το φετινό 13ο πρωτάθλημα
Θεσσαλονίκης, ένα από τα συναρπαστικότερα των τελευταίων ετών. Το ρεκόρ
συμμετοχών καταρρίπτεται για 2η συνεχόμενη χρονιά. Συμμετείχαν 44
παίκτες, το προηγούμενο ρεκόρ ήταν το περσινό (40 συμμετοχές). Οι
πρωταθλητές παραμένουν 7: από 3 φορές κατέκτησαν τον τίτλο ο Θράσος
Μυρσίνης και ο Γιώργος Μουζεβίρης, από 2 φορές ο Νίκος Καραμπέτης και η
Εύη Κατσαούνη και από 1 φορά ο Δημήτρης Ντόζης, η Βίκη Νοδούλη και ο
Παναγιώτης Τοπαλίδης. Για 2η φορά στην ιστορία ο πρωταθλητής είναι ο ίδιος
με αυτόν της προηγούμενης χρονιάς.
Συνολικά σε όλες τις εσωτερικές διοργανώσεις του Ο.Σ.Θ. πήραν μέρος 124
παίκτες, αλλά μόνον οι 3 από αυτούς έπαιξαν και στα 13 πρωταθλήματα:
Λ.Διδασκάλου, Γ.Χαυλίδης και Σ.Χαυλίδου.
Για 1η φορά η μεγαλύτερη λέξη του πρωταθλήματος (αξίας 284 π.) ανήκει στο
Μανόλη Στεφανή!
Ο Θράσος Μυρσίνης ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα με μ.ό. επίθεσης 560 π.,
επίδοση που αποτελεί νέο ρεκόρ ομίλου. Προηγούμενο ρεκόρ οι 544 π. του
Δ.Ντόζη από το 2008. Αξίζει να σημειωθεί ότι η επίδοση εκείνη του Δ.Ντόζη
καταρρίφθηκε φέτος και από δεύτερο παίκτη, καθώς η Δήμητρα Τζάρα έκανε
μ.ό. επίθεσης 546 π.
Η Αννίτα Κυπαρισσούδα κατάφερε πανελλήνιο ρεκόρ σκραμπλ από έναν
παίκτη, καθώς στον αγώνα της εναντίον του Δημήτρη Παπαϊωάννου
σημείωσε 8 σκραμπλ!
Και πάλι στην κατηγορία των σκραμπλ, ιδιαίτερη μνεία να κάνουμε για τον
Δημήτρη Αθανασόπουλο και για τον Μπάμπη Τοπάλογλου, οι οποίοι
κατάφεραν για πρώτη φορά σε επίσημο αγώνα τους από 7 σκραμπλ.
Μεγαλύτερη άνοδο πέτυχε η Εύα Σίσκου, από την 28η θέση πέρσι στην 13η
θέση φέτος.
Μεγαλύτερη κάθοδο «πέτυχε» η Ελένη Χατζηχρηστίδου, πέρσι ήταν στην 16η
θέση και φέτος κατέβηκε στην 41η.
Το καλύτερο πρωτάθλημά τους (καταλαμβάνοντας την υψηλότερη θέση στην
ιστορία τους) έκαναν η Λ.Διδασκάλου, η Ε.Σίσκου, ο Μ.Στεφανής, η
Β.Σαμαρά, ο Γ.Γεωργακάκης, ο Γ.Γελαδάρης και η Θ.Γεωργακάκη.
Αντίθετα, το χειρότερο πρωτάθλημά τους (καταλαμβάνοντας τη χαμηλότερη
θέση στην ιστορία τους) έκαναν ο Μ.Παπασούλης, η Κ.Ιορδάνογλου, ο
Μ.Μωραΐτης, η Ε.Ξανθοπούλου, η Β.Παπαγεωργίου, η Ε.Χατζηχρηστίδου και
ο Δ. Παπαϊωάννου.

