Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
1ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΦΙΛΙΚΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ (2018 - 2019)

Το Δ.Σ. του ΟΜΙΛΟΥ ΣΚΡΑΜΠΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ο

προκηρύσσει το 1 εσωτερικό τουρνουά φιλικών νέων μελών
για την περίοδο 2018 - 2019
1. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Θράσος Μυρσίνης – Χαράλαμπος
Τοπάλογλου – Γιώργος Μουζεβίρης
2. ΕΦΟΡΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ: Χαράλαμπος Τοπάλογλου
3. ΒΟΗΘΟΣ ΕΦΟΡΟΥ: Θράσος Μυρσίνης
4. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: Ζαχαρίας Κολοκυθάς –
Θράσος Μυρσίνης
5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: το σύστημα διεξαγωγής είναι
ελεύθερο (μπορεί να παίξει ο καθένας με όποιον θέλει και όσες
φορές θέλει). Θα διεξαχθεί όμως και κλήρωση, με την οποία θα

συγκροτηθεί ένα ενδεικτικό πρόγραμμα αγώνων, το οποίο δεν
απαιτείται να τηρηθεί.
6. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ RATINGS: κανένα αποτέλεσμα δεν θα ληφθεί
υπόψη στον υπολογισμό των ratings.
7. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: όλοι οι αγώνες διεξάγονται αποκλειστικά
στην αίθουσα του Ομίλου Σκραμπλ Θεσσαλονίκης, στο ισόγειο των
εγκαταστάσεων του «Α.Μ.Ο. ΓΑΛΑΞΙΑΣ» (Βασ. Όλγας 285).
8. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ημέρες και ώρες διεξαγωγής των
επίσημων αγωνιστικών ορίζονται οι εξής:
Δευτέρα 19:00 – 24:00
Τρίτη 19:00 – 24:00
Πέμπτη 19:00 – 24:00
Κυριακή 18:00 – 22:00
9.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

το

αργότερο

μέχρι

Τρίτη

16.10.2018 και ώρα 20:00, είτε με e-mail, είτε τηλεφωνικώς στον
Έφορο

Πρωταθλήματος

(6972205948),

είτε

προφορικά

αυτοπροσώπως επί τόπου.
10. ΚΛΗΡΩΣΗ: θα διεξαχθεί με το ελβετικό σύστημα «swiss
manager» στην αίθουσα του Ο.Σ.Θ. την Τρίτη 16.10.2018 και ώρα
20:00. Ο Έφορος μετά την κλήρωση θα καταρτίσει αναλυτικό και
ακριβές πρόγραμμα και θα το στείλει με e-mail σε όλους τους
παίκτες. Επιπλέον, το πρόγραμμα αυτό θα αναρτηθεί και στην
ιστοσελίδα του Ο.Σ.Θ. (www.scrabblethes.gr).

11. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: στην κλήρωση μπορούν να
συμμετάσχουν μόνο νέα μέλη του ομίλου (όσα έχουν εγγραφεί
μετά τις 1/9/2016) και υπό τον όρο ότι έχουν κάτω από 1.100
ratings και εφόσον είναι οικονομικώς τακτοποιημένα.
12. ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ: η 1η αγωνιστική ορίζεται για
την Τρίτη 16.10.2018.
13. ΛΗΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ: καταληκτική ημέρα διεξαγωγής
αγώνων ορίζεται η Τρίτη 11.6.2019.
14. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ: οι παίκτες θα μπορούν
να παρακολουθούν τα αποτελέσματα όλων των αγώνων και να
ενημερώνονται για το πρόγραμμα, τους αγώνες ημέρας, τους
εφόρους αγώνων κλπ. μέσα από την ιστοσελίδα του Ο.Σ.Θ.
(www.scrabblethes.gr).
15. ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΑΙΚΤΩΝ: ο Γραμματέας μετά την κλήρωση θα
στείλει σε όλους τους συμμετέχοντες ένα e-mail με τα κινητά
τηλέφωνα όλων των αντιπάλων.
16. ΑΝΑΒΟΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ : ένας παίκτης μπορεί να αναβάλει τον
αγώνα του μόνον εφόσον ειδοποιήσει τον αντίπαλό του, 2 ώρες
τουλάχιστον πριν την έναρξή του. Επιπλέον έχει την υποχρέωση (ο
αιτών την αναβολή), να έλθει σε συνεννόηση με τον αντίπαλο και
να προσδιορίσει την νέα ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του
αναβληθέντα αγώνα.

17. ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ: οι κανονισμοί και οι όροι
διεξαγωγής ισχύουν όπως αναφέρονται στην ιστοσελίδα του
Ο.Σ.Θ. (www.scrabblethes.gr) και στην ιστοσελίδα της Π.Ε.Σ.
(www.greekscrabble.gr). Συνιστάται να διαβαστούν προσεκτικά.
Κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος οι παίκτες θα ενθαρρυνθούν
να εξοικειωθούν σταδιακά με τη χρήση του χρονομέτρου. Δεν θα
ισχύουν ποινές υπέρβασης χρόνου, αλλά ο αγώνας θα πρέπει να
λήγει σε 90΄ (1 ώρα και 30 λεπτά).
18.

ΟΡΟΙ

ΑΠΟΔΟΧΗΣ

ΛΕΞΕΩΝ:

ομοίως

ισχύουν

όπως

αναφέρονται στην ιστοσελίδα του Ο.Σ.Θ. (www.scrabblethes.gr) και
στην ιστοσελίδα της Π.Ε.Σ. (www.greekscrabble.gr). Συνιστάται να
διαβαστούν προσεκτικά. Οι παίκτες, προς διευκόλυνσή τους,
επιτρέπεται να έχουν μπροστά τους τη λίστα με όλες τις αποδεκτές
λέξεις 2 & 3 γραμμάτων.
19.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: σε μία

ένσταση ο παίκτης δύναται να

αμφισβητήσει μία ή και περισσότερες λέξεις, όσον αφορά την
ορθογραφία τους. Εάν έστω και μία από τις αμφισβητούμενες
λέξεις μίας ένστασης κριθεί από την εφορία μη αποδεκτή, τότε η
κίνηση θεωρείται άκυρη. Ο παίκτης που τοποθέτησε τις λέξεις
παίρνει πίσω τα γράμματά του, χάνει τη σειρά του και παίζει ο
αντίπαλος. Δεν υπάρχει ποινή ενστάσεων (οι παίκτες είναι
ελεύθεροι να κάνουν όσες ενστάσεις θέλουν). Ο έλεγχος των
ενστάσεων γίνεται αποκλειστικά με τη βάση δεδομένων που
βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.greekscrabble.com
20. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (ΠΡΩΤΗ ΚΙΝΗΣΗ): οι παίκτες τραβούν
από το σακούλι γράμμα προτεραιότητας. Ο παίκτης που έχει το

κοντινότερο στο άλφα γράμμα παίζει πρώτος. Το μπαλαντέρ είναι
ισχυρότερο του άλφα. Σε περίπτωση ιδίου γράμματος οι παίκτες
ξανατραβούν γράμματα. Τα γράμματα επιστρέφονται στο σακούλι.
21. ΕΦΟΡΟΙ ΑΓΩΝΩΝ: οι παίκτες που θα συμμετάσχουν στο
τουρνουά φιλικών νέων μελών απαλλάσσονται από καθήκοντα
εφορίας. Ισχύει το πρόγραμμα των εφόρων του αγωνιστικού
τμήματος.
22. ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: το σύστημα βαθμολόγησης
είναι ο λόγος των νικών ως προς τα συνολικά παιχνίδια που έχει
παίξει ο κάθε παίκτης. Για να συμμετάσχει στο σύστημα
βαθμολόγησης ο παίκτης θα πρέπει να αγωνιστεί τουλάχιστον σε
20 παιχνίδια.
Οι παίκτες βαθμολογούνται με:
1 βαθμό σε περίπτωση νίκης
0 βαθμούς σε περίπτωση ήττας &
0,5 βαθμούς σε περίπτωση ισοπαλίας.
23. ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ: θα βραβευθούν: ο παίκτης με την καλύτερη
επίδοση (λόγος νικών ως προς τα συνολικά παιχνίδια), ο παίκτης
με τον υψηλότερο μέσο όρο επίθεσης, ο παίκτης με τον
χαμηλότερο μέσο όρο άμυνας και ο παίκτης με τον υψηλότερο
μέσο όρο σκραμπλ.

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Ο.Σ.Θ.

