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Προς: Ομίλους Σκραμπλ Θεσσαλονίκης, Αθηνών-Πειραιώς, Πτολεμαΐδας 

________________________________________ 

 

Ο Ο.Σ.Κ. θεωρεί ότι η σχετική επιστολή του Ο.Σ.Θ. κάλυψε με σαφήνεια τα θέματα υπό 

συζήτηση και με την παρούσα εκφράζουμε τη σύμφωνη γνώμη μας για το γενικό πλάνο 

αλλά και για τα σημεία που αναφέρονται, σημειώνοντας μερικές παρατηρήσεις: 

 

1-συμφωνούμε στη σύσταση 9μελούς Κ.Ο., στην ευθέως απλή αναλογική, όπως και στο 

άνω και κάτω όριο κατά τον τρόπο που ορίζονται. 

Η νομική κατοχύρωση του Κ.Ο. καθώς και η αλλαγή των καταστατικών, ενώ είναι θεμιτά να 

γίνουν, είναι χρονοβόρα και θέλουν προσοχή στην κοινή διατύπωση των αλλαγών καθώς 

και στη μορφή του Κ.Ο. Προβλέποντας ότι αυτά θα χρειαστούν χρόνο και εκ νέου 

συζητήσεις και θεωρώντας ότι είναι όντως επιτακτική η ανάγκη για ίδρυση Κ.Ο., 

προτείνουμε: 

- την άμεση λειτουργία του άτυπου Κ.Ο. (το αργότερο τον Αύγουστο μετά τις 

εισαγωγές/διαγραφές των rated του Ιουλίου), με δεσμευτικές αποφάσεις των ομίλων για 

την ισχύ και αρμοδιότητές του.  

- Μια από τις εργασίες του θα είναι να ξεκινήσει τη διαδικασία «επισημοποίησης» του Κ.Ο. 

 

2-Για τον τρόπο υπολογισμού των ratings και την περσινή μεταβολή του, συμφωνούμε και 

επιβεβαιώνουμε όλα τα γραφόμενα στην επιστολή. 

 

3-Βεβαίως και η αλλαγή κατανομής των γραμμάτων, αν εφαρμοσθεί, θα βελτιώσει 

θεαματικά το παιχνίδι και θα μειώσει τον παράγοντα τύχη. 

 

4-Συμφωνούμε απόλυτα στη μείωση του χρόνου στα 30 λεπτά, η οποία θα βοηθήσει και 

στην συντόμευση των γύρων των τουρνουά. Πιστεύουμε ότι πρέπει να συνδυαστεί με 

μείωση της ποινής χρόνου στους 10 πόντους ανά λεπτό (όπως ισχύει διεθνώς) ή στους 5 

ανά 30 δευτερόλεπτα. 

 



5-Θεωρούμε εύστοχη την ιδέα για εύρεση φόρμουλας για ποινή στην μη δεκτή ένσταση. 

Αυτή η μεταβολή θα μειώσει τον χρόνο των αγώνων και επίσης τα λάθη των εφόρων που 

θα ασχολούνται με λιγότερες ενστάσεις και λεπτομερέστερα.  

Μια σκέψη έχει εκφράσει στο παρελθόν ο Θ. Δημητρακόπουλος: να επιτρέπονται δύο (2) 

μη δεκτές ενστάσεις και μετά να υπάρχει ποινή (χάσιμο σειράς ή πόντων) για κάθε μη δεκτή 

ένσταση του ίδιου παίκτη στο ίδιο παιχνίδι.  

Σημειώνουμε ότι:  α) στις Η.Π.Α., το Ισραήλ και την Ταϋλάνδη από την πρώτη μη δεκτή 

ένσταση ο ενιστάμενος χάνει τη σειρά του, β) στην Μ. Βρετανία, Ιρλανδία και Αυστραλία η 

ένσταση είναι ελεύθερη στην πλειοψηφία των τουρνουά και γ) στο παγκόσμιο πρωτάθλημα 

και σε μια σειρά από χώρες, υπάρχει ποινή 5 ή 10 πόντων. 

 

6-Εφόσον πλέον έχουν καθιερωθεί τα ετήσια τουρνουά των ομίλων, μπορούμε σαφώς να 

βρούμε τρόπο να συσχετιστούν με το πανελλήνιο από το 5ο και μετά, δίχως όμως αυτό να 

γίνει κλειστό τουρνουά. Θεωρούμε ότι θα είναι στις προτεραιότητες του Κ.Ο. και μάλιστα οι 

αποφάσεις θα πρέπει να παρθούν πριν την έναρξη της περιόδου 2008-09. 

 

ΟΜΙΛΟΣ             ΣΚΡΑΜΠΛ   ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ                                                   Καστοριά 11-3-08 


