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1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΑΙΚΤΩΝ ΣΚΡΑΜΠΛ 

 

Προτείνεται η δημιουργία κεντρικού οργάνου (Κ.Ο.) των παικτών Σκραμπλ με επωνυμία 

που θα αποφασιστεί κατά την πρώτη συνεδρίαση του, το οποίο θα έχει αρμοδιότητες: 

 

-την ενασχόληση και χειρισμό των προτάσεων από τους ομίλους ή τους παίκτες. 

-την τροποποίηση των κανονισμών, όρων αποδοχής λέξεων και τρόπου βαθμολόγησης 

ratings για τους αγώνες. 

-την τήρηση και ενημέρωση της λίστας ratings. 

-τη φροντίδα για την ανάπτυξη του παιχνιδιού στην αγωνιστική του μορφή και τη 

δημιουργία ομίλων σε διάφορα μέρη της χώρας 

-την εποπτεία των επίσημων τουρνουά 

-την οργάνωση του ετήσιου πανελληνίου πρωταθλήματος 

-τη συνεργασία με την ιδιοκτήτρια εταιρεία Mattel. 

-οποιοδήποτε θέμα εν γένει που επηρεάζει ή διαμορφώνει τη συνολική οργάνωση του 

ελληνικού αγωνιστικού Σκραμπλ. 

 

Το παραπάνω Κ.Ο., αν και άτυπο, θα πρέπει κατ’ αρχήν να τύχει της αναγνώρισης και 

αποδοχής όλων των ομίλων με σχετικές αποφάσεις των Δ.Σ. 

Στη συνέχεια κάθε όμιλος, με εσωτερική του διαδικασία, θα ορίσει τα μέλη του για τις 

θέσεις στο Κ.Ο. που του αντιστοιχούν, σύμφωνα με τα παρακάτω: 

---Κρίνουμε δίκαιο, οι θέσεις που θα έχει κάθε όμιλος στο Κ.Ο. να είναι ευθέως ανάλογες 

των μελών του (ή των παικτών που διαμένουν στην ίδια έδρα) που είναι βαθμολογημένα 

στην ήδη υπάρχουσα λίστα ratings. Επειδή η λίστα ανανεώνεται συνέχεια, κάθε χρόνο θα 

υπολογίζονται τα αναλογούντα μέλη του Κ.Ο. και θα τροποποιούνται αναλόγως (κάθε 1η 

Αυγούστου, αρχής γενομένης από τον Αύγουστο 2008, μετά τη διαγραφή παλιών και 

εισαγωγή νέων παικτών στη λίστα). 

Προτείνεται 7μελές συμβούλιο με  

-πρόεδρο 



-γραμματέα 

-ταμία 

-4 μέλη με συγκεκριμένες αρμοδιότητες________________________________________ 

Παράδειγμα: 

Όμιλος Παίκτες Ποσοστό Αναλογία στους 7 Αριθμός μελών* 

Καστοριάς 33 31,43% 2,20 2 

Θεσ/νίκης 30 28,57% 2,00 2 

Αθηνών 15 14,29% 1,00 1 

Πτολεμαΐδας 11 10,48% 0,73 1 

Χ- πόλης 9 8,57% 0,60 1 

Ψ-πόλης 5 4,76% 0,33 0 

Ζ-πόλης 2 1,90% 0,13 0 

ΣΥΝΟΛΑ 105 100% 7,00 7,00 

 

• Η στρογγυλοποίηση γίνεται αρχίζοντας από τα νούμερα που είναι πιο κοντά στη μονάδα, 

ώσπου να καλυφθούν οι θέσεις 

• Ορίζεται «κατώφλι» ίσο με ποσοστό 8% των παικτών(δηλαδή αναλογία 0,56 στους 7) για 

κάθε όμιλο, κάτω από το οποίο δεν θα μπορεί να έχει εκπρόσωπο στο Κ.Ο. 

________________________________________ 

Παρακαλούμε η πρόταση να συζητηθεί εντός των ομίλων, όπως και στα τουρνουά Αθηνών 

και Θεσ/νίκης ώστε το πρώτο Κ.Ο. να οριστεί  εντός του Μαρτίου και να συνεδριάσει. κατά 

το φετινό 4ο Πανελλήνιο (1-3 Μαΐου). 
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