12o Φθινοπωρινό Τουρνουά 2019
Ομίλου Σκράμπλ (Scrabble™) Πτολεμαΐδας
«Σάββας Αυτζαλανίδης»
Το τουρνουά είναι αφιερωμένο στην μνήμη του προσφιλούς μας συμπαίκτη Σάββα Αυτζαλανίδη.
Τόπος: Ξενοδοχείο «Παντελίδης», 3ο χιλ. Π.Ε.Ο. Πτολεμαΐδας – Φλώρινας
Χρόνος: Σάββατο 5/10/2019 - Κυριακή 6/10/2019
Σύστημα Αγώνων: Όλοι οι παίκτες θα δώσουν επτά (7) αγώνες με σύστημα ελβετικό. Δεν θα διεξαχθεί τελικός.
Κριτήρια ισοβαθμίας: Νίκες, Buchholz, Διαφορά πόντων. Στα
Buchholz δεν θα προσμετρηθεί το χειρότερο αποτέλεσμα του
κάθε παίκτη.
Κόστος Συμμετοχής: 15 €
Πρόγραμμα
Σάββατο 5/10/2019
10:30 – 11:15 Εγγραφές (15€)
11:15 – 12:45 Κλήρωση - 1ος Γύρος Αγώνων
12:45 – 14:00 2ος Γύρος Αγώνων
14:00 – 15:15 3ος Γύρος Αγώνων
Διάλειμμα για φαγητό / ξεκούραση
17:30 – 18:45 4ος Γύρος Αγώνων
18:45 – 20:00 5ος Γύρος Αγώνων
22.00 Μουσική βραδιά με φαγητό στο χώρο του ξενοδοχείου
(κόστος συμμετοχής 18€ το άτομο).
Κυριακή 6/10/2019
10:45 – 12:00 6ος Γύρος Αγώνων
12:00 – 13:45 7ος Γύρος Αγώνων
14:30 Μπουφές - Απονομές
Ισχύουν οι κανονισμοί διεξαγωγής αγώνων και οι όροι
αποδοχής λέξεων όπως εμφανίζονται στην επίσημη ιστοσελίδα
της Πανελλήνιας Ένωσης Σκραμπλ
(http://www.greekscrabble.gr). Για οργανωτικούς λόγους, οι
δηλώσεις συμμετοχής των παικτών του αγωνιστικού τμήματος,
θα πρέπει να γίνουν μέχρι την Πέμπτη 3/10/2019. Θα τηρηθεί
αυστηρά το χρονοδιάγραμμα, παρακαλούμε να είστε συνεπείς
στην προσέλευσή σας, στον χώρο των αγώνων. Παρακαλούμε
τους προέδρους των ομίλων να φροντίσουν για την ομαδική
εγγραφή των παικτών των μελών τους, για τη διευκόλυνση της
όλης διαδικασίας.
Πληροφορίες – Δηλώσεις συμμετοχής:
• e-mail: scrabble_ptolemaida@yahoo.gr
• τηλ: 6936503672, 6945535237
Για τους συμμετέχοντες στο τουρνουά προσφέρεται από το ξενοδοχείο, μεσημεριανό γεύμα με αναψυκτικό στην τιμή των 10 €. Κατά τη διάρκεια
του τουρνουά, θα προσφέρονται καφέδες και τόστ στην τιμή των σε προνομιακή τιμή για τους συμμετέχοντες (οι καφέδες 2 €, καπουτσίνο
2,5€).

Κρατήσεις Δωματίων: (με την σημείωση για το τουρνουά σκραμπλ)
Τιμές δωματίων: 40 € μονόκλινο 50 € δίκλινο 60 € τρίκλινο (με πρωινό)
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