2ο ΛΙΓΚ ΚΑΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο Όμιλος Σκραμπλ Θεσσαλονίκης προκηρύσσει το 2ο ΛΙΓΚ ΚΑΠ Θεσσαλονίκης.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2020.
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Roof Garden
Σεπτεμβρίου Πανεπιστημιούπολη.

Άνω Φοιτητική Λέσχη Α.Π.Θ. 3ης

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Ενήλικα φυσικά πρόσωπα που μένουν στην Ελλάδα
και ανήλικοι άνω των 16 ετών (με έγγραφη βεβαίωση των γονέων τους)
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 5 Ευρώ.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Μέχρι το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου, στα τηλέφωνα
6972205948 και 6972025046 και στο e-mail thesscrabble@yahoo.gr.
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ: Τζάρα Δήμητρα, Τοπάλογλου
Μπάμπης, Αναστασιάδης Γιάννης, Χατζησάββα Κατερίνα
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ: Τοπάλογλου Μπάμπης.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ:
1. Το Τουρνουά θα πραγματοποιηθεί σε 1 κατηγορία 5 γύρων, με το ελβετικό
σύστημα αγώνων και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί με βάση την
πανελλήνια κατάταξη rating παικτών όπως βρίσκεται στη σελίδα του ΟΣΘ:
(http://www.scrabblethes.gr)
2. Θα τηρηθούν οι κανόνες διεξαγωγής αγώνων και όροι αποδοχής λέξεων, όπως
αναγράφονται στη σελίδα του Ομίλου Σκραμπλ Θεσσαλονίκης
(http://www.scrabblethes.gr) και στη σελίδα του Σωματείου της Π.Ε.Σ.
(http://www.greekscrabble.gr)
3. Δεν προβλέπεται τελικός..

4. Η νίκη αξίζει 1 βαθμό, η ισοπαλία 0,5 βαθμούς και η ήττα 0 βαθμούς.
5. Σε περίπτωση ισοβαθμίας τα κριτήρια κατάταξης θα είναι: α) οι βαθμοί
Buchholz, β) η διαφορά πόντων και γ) η καλύτερη επίθεση.
6. Θα προσμετρηθούν οι βαθμοί Buchholz και των πέντε αντιπάλων για κάθε
παίκτη.
7. Οι νίκες bye και forfeit δίνουν 0,5 Buchholz.
8. Όλα τα παιχνίδια και όλοι οι παίκτες, βάσει των κανονισμών αγώνων,
βαθμολογούνται με ratings, και τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στη σελίδα
του ΟΣΘ. Όλα τα παιχνίδια και όλα τα μέλη του Σωματείου ΠΕΣ
βαθμολογούνται με ratings και θα αναρτηθούν στη σελίδα του Σωματείου
ΠΕΣ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ
Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2020:
10:30 Καλωσόρισμα, έναρξη Τουρνουά.
11:00 – 12:15: 1ος αγώνας.
12:15 – 13:15: 2ος αγώνας.
13:15 – 14:30: 3ος αγώνας.
14:30 – 16:30: Διάλειμμα
16:30 – 17:45: 4ος αγώνας.
17:45 – 19:00: 5ος αγώνας.

Θα τηρηθεί αυστηρά το ωρολόγιο πρόγραμμα των αγώνων.
Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες να προσέρχονται εγκαίρως στο χώρο διεξαγωγής
των αγώνων και να χρησιμοποιούν τα χρονόμετρα. Οι έφοροι θα έχουν τη
δυνατότητα να παρεμβαίνουν στα χρονόμετρα σύμφωνα με τους κανονισμούς.
Θα δοθούν μετάλλια στους 3 πρώτους της βαθμολογίας, κύπελλο στον πρώτο
της βαθμολογίας. Επίσης, θα γίνουν βραβεύσεις σε πρώτους σε στατιστικές
κατηγορίες
Συμμετοχή στο Τουρνουά σημαίνει αποδοχή των παραπάνω όρων της
Προκήρυξης.

