Αγαπητοί φίλοι του ΣΚΡΑΜΠΛ,

Ο Όμιλός μας ύστερα από τις Γ.Σ του για τα θέματα που απασχολούν το Ελληνικό
Σκραμπλ και με την ευκαιρία που μας παρουσιάζεται να βρεθούμε στο Τουρνουά της
Θεσσαλονίκης, έχει να προτείνει τα εξής:

1.
Σχετικά με το Κ.Ο να γίνει μία πρώτη συνέλευση με παρουσία 2 αντιπροσώπων από
τον κάθε Όμιλο.
Γνώμη μας είναι η αναλογία αυτή να διατηρηθεί και στην συνέχεια, χωρίς καν να
χρειαστεί να μπούμε στην διαδικασία της ποσόστωσης.
Μιλάμε για το Κ.Ο ( προεόρτιο Ομοσπονδίας ), το οποίο θα συνεδριάζει και θα παίρνει
αποφάσεις για το καλό του παιχνιδιού ΜΑΣ ! (δεν μιλάμε για τη Βουλή των Ελλήνων...)
2.
Η άποψή μας για την ΣΥΝδιοργάνωση εμπεριέχει και τις λέξεις ΣΥΝαπόφαση ,
ΣΥΝνενόηση και ΣΥΝαδελφικότητα.
Επειδή ακόμη δεν δημιουργήθηκε ο όμιλος Σκραμπλ Χαλκιδικής για να διοργανώνει το
δικό του Τουρνουά, η πρότασή μας, η οποία δεν ζητήθηκε, είναι, το πανελλήνιο
πρωτάθλημα σκραμπλ, κάθε χρόνο, να γίνεται σε διαφορετική πόλη.
Μέχρι να αναλάβει το Κ.Ο θεωρούμε ότι το τουρνουά της Χαλκιδικής ,( του οποίου η
προκήρυξη έφτασε στα χέρια μας με την συνηθισμένη της μορφή ) δεν τυγχάνει της
αποδοχής μας, με συνέπεια να μην μπορέσουμε να βοηθήσουμε στο διαδικαστικό μέρος.
Βέβαια,εννοείται ότι, όποιο από τα μέλη μας επιθυμεί να πάρει μέρος και να
εκπροσωπήσει τον Όμιλό μας θα φροντίσει έγκαιρα να δηλώσει την συμμετοχή του.

3.
Σχετικά με την πρόταση του προέδρου της Καστοριάς για την κατανομή των
γραμμάτων την θεωρούμε "εκκεντρική".
Οι κανόνες του παιχνιδιού είναι σαφείς.
Ήδη άλλωστε, παρεκκλίνουμε αρκετά ( χρόνος, αλλαγές γραμμάτων, πάσο, αποδεκτές
λέξεις ).Αν αλλάξουμε και την κατανομή των γραμμάτων, θα παίζουμε ένα διαφορετικό
παιχνίδι. Και αυτό το σημείο παρακαλούμε να γίνει θέμα στην ατζέντα που θα
συζητήσουμε. Άλλωστε, σαν πηγές αναφοράς έχει μόνον το ένα από τα δύο έγκριτα λεξικά
και τα 2 βιβλία που ο ίδιος επιμελήθηκε και τα οποία ακόμη δεν έχουν γίνει επίσημα
αποδεκτά.

4.

Ένα ακόμη θέμα και τελειώνουμε έχει να κάνει σχετικά με την Πανελλήνια Κατάταξη.

Υπάρχει διαφορά εισαγωγής των παικτών σε αυτή, μιας και οι πρώτοι παίκτες πήραν
βαθμολογία κατάταξης με 5 (πέντε) αγώνες, άλλοι με 7 (επτά) και οι τελευταίοι με 9 (εννέα)
αγώνες. Ο εμπνευστής αυτής της κίνησης παρακαλείται να μας το αιτιολογήσει.

Παρακαλούμε για τις προτάσεις και των άλλων Ομίλων
Ευχόμαστε καλή επιτυχία στην διοργάνωση της Συμπρωτεύουσας.
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Θα απαντήσω για την ώρα μόνο στο τελευταίο:

4) Μπορείτε να διαβάσετε πρώτα πώς βγαίνουν τα ρέιτινγκς:
http://www.geocities.com/scrabblegreek/download/ratings.doc
και μετά να δείτε τη λίστα που έχει βαθμολογημένους και αβαθμολόγητους:
http://www.geocities.com/scrabblegreek/download/ratingsgreek.xls

Χ.Τ.
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Το πρόβλημά μας δεν είναι πώς βγαίνουν τα ratings.
Αυτό σαφέστατα και το έχουμε δει και το καταλαβαίνουμε.
Η απορία μας είναι η εξής, που ίσως δεν την κατανοήσατε:
Στο 1ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα για να πάρει κάποιος ratings αρκούσαν 5
αγώνες, στο 2ο 7 αγώνες και από το 3ο και μετά 9 αγώνες.
Εμείς ζητήσαμε την αιτιολόγηση αυτής της διαφοράς. Δηλαδή γιατί δεν
τηρήθηκαν οι ίδιοι κανόνες εξ' αρχής;

Και , υπόψιν, ακόμη και στο σκάκι σε περίπτωση αλλαγής των κανόνων
γίνεται αναβαθμολόγηση με τους νέους. Αυτό έχει τηρηθεί στην
περίπτωση του scrabble;

Κι ακόμη, ρωτήθηκαν οι άλλοι Όμιλοι γι αυτή την ενέργεια (όσοι
υπήρχαν) ή ήταν απόφαση μονομερής;

Ποιοί λόγοι οδήγησαν στην λήψη αυτής της απόφασης, αυτή είναι η απορία.
-ΟΜΙΛΟΣ SCRABBLE ΑΘΗΝΩΝ - ΠEΙΡΑΙΩΣ
www.scrabbleclub.gr
________________________________________
ΕΩΣ ΤΗΝ 1/3/07 ΔΕΝ ΙΣΧΥΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ. ΚΑΘΕ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΣ ΕΠΑΙΡΝΕ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ. ΜΕΤΑ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΘΕΙ ΤΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΛΛΑΞΕ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ
ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΩΝ 9 ΑΓΩΝΩΝ. ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΔΥΣΧΕΡΕΣ.
ΑΥΤΑ.

Χ.Τ.

