Πρακτικό 34 / 18.02.2020

16ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΡΑΜΠΛ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Η Πανελλήνια Ένωση Σκραμπλ προκηρύσσει το 16ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
Σκραμπλ, το οποίο θα διεξαχθεί στις 1, 2 και 3 Μαΐου 2020 στο Ξενοδοχείο AIROTEL
ACHAIA BEACH στην Πάτρα.
Οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε 2 κατηγορίες με βάση τα τρέχοντα ratings. Ορίζεται
για φέτος σταθερό διαχωριστικό όριο κατηγοριών. Οι παίκτες με βαθμολογία από 1.300
ratings και πάνω θα αγωνιστούν στην Α΄ κατηγορία. Οι παίκτες με βαθμολογία από
1.299 ratings και κάτω θα αγωνιστούν στη Β΄ κατηγορία. Υπενθυμίζεται ότι οι 3 πρώτοι
νικητές της Β΄ κατηγορίας του περσινού 15ου πανελλήνιου πρωταθλήματος έχουν το
δικαίωμα συμμετοχής στην Α΄ κατηγορία, ανεξαρτήτως των ratings που θα έχουν τότε.
Εναπόκειται στη διακριτική τους ευχέρεια το αν θα κάνουν χρήση του δικαιώματος
αυτού ή αν θα το απεμπολήσουν. Εάν οι συμμετοχές της Α΄ κατηγορίας είναι μονός
αριθμός, τότε μεταφέρεται υποχρεωτικά σ’ αυτήν και ο πρώτος παίκτης που βρίσκεται
αμέσως κάτω από το διαχωριστικό όριο. Σκοπός του φετινού σταθερού διαχωριστικού
ορίου είναι ο παίκτης που πρόκειται να ταξιδέψει και να συμμετάσχει, να γνωρίζει εκ των
προτέρων σε ποια κατηγορία θα αγωνιστεί. Οι αβαθμολόγητοι και οι νέοι παίκτες
αγωνίζονται στη Β΄ κατηγορία.
Η κλήρωση θα διεξαχθεί με το ελβετικό σύστημα. Δεν θα πραγματοποιηθούν τελικοί. Σε
περίπτωση ισοβαθμίας, κριτήρια ορίζονται κατά σειρά οι βαθμοί Bucholz (όλα τα
αποτελέσματα των αντιπάλων), η συνολική διαφορά σκορ και η καλύτερη επίθεση.
Ισχύουν οι κανονισμοί διεξαγωγής αγώνων και οι όροι αποδοχής λέξεων, όπως
διατυπώνονται στην επίσημη ιστοσελίδα της Πανελλήνιας Ένωσης Σκραμπλ.
Στο φετινό πανελλήνιο πρωτάθλημα όλοι οι παίκτες ανεξαρτήτως κατηγορίας θα
αγωνιστούν σε 10 αγώνες. Το κόστος συμμετοχής ανά παίκτη είναι 15 €.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Παρασκευή 1.5.2020
Δηλώσεις συμμετοχής έως 15:00
Ανακοινώσεις – κλήρωση 15:30
1ος γύρος 15:30 – 17:00
2ος γύρος 17:00 – 18:30
3ος γύρος 18:30 – 20:00
Σάββατο 2.5.2020
4ος γύρος 10:30 – 12:00
5ος γύρος 12:00 – 13:30
Διάλειμμα
6ος γύρος 16:30 – 18:00
7ος γύρος 18:00 – 19:30
8ος γύρος 19:30 – 21:00
Κυριακή 3.5.2020
9ος γύρος 10:30 – 12:00
10ος γύρος 12:00 – 13:30
Απονομές
ΔΙΑΜΟΝΗ
Μονόκλινο με θέα βουνό: 50,00 € με πρωινό*
Μονόκλινο με θέα θάλασσα: 59,00 € με πρωινό*
Δίκλινο με θέα βουνό: 59,00 € με πρωινό*
Δίκλινο με θέα θάλασσα: 68,00 με πρωινό*
Τρίκλινο: 86,00 € με πρωινό*
*Όλες οι κρατήσεις θα πρέπει υποχρεωτικά να πραγματοποιηθούν μέσω του
πρακτορείου Sea Tickets, www.seatickets.gr, email: info@seatickets.gr, Γκλύστη 10,
Νέος Κόσμος, Αθήνα, τηλ. 2109016940, κιν. 6949847777 (κ. Αθανασόπουλος
Γεώργιος), ώρες 10:00 – 19:00 Δευτέρα έως Παρασκευή.
Υπάρχει η δυνατότητα ημιδιατροφής σε όποιον το επιθυμεί με επιπλέον κόστος 11,00 €
το άτομο ανά ημέρα για μενού 3 πιάτων.
Όλοι οι συμμετέχοντες, μαζί με τη δήλωση συμμετοχής τους, θα πρέπει υποχρεωτικά να
υπογράψουν (εφόσον δεν το έχουν ήδη κάνει) και το ενιαίο ειδικό έντυπο συγκατάθεσης
για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από την Πανελλήνια Ένωση
Σκραμπλ (εδώ: http://greekscrabble.gr/wp-content/uploads/2020/02/dilosiGDPR.pdf).
Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών
Ο Πρόεδρος
Μυρσίνης Θράσος

Η Γραμματέας
Παναγοπούλου Δήμητρα

