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 GRAND PRIX SCRABBLE 2020 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

 
Η Πανελλήνια Ένωση Σκραμπλ προκηρύσσει το 3ο Grand Prix Scrabble. Πρόκειται για 
μία καινοτόμο ιδέα, η οποία φιλοδοξεί να ικανοποιήσει τόσο αυτούς που επιθυμούν 
πολλούς αγώνες, όσο και αυτούς που επιθυμούν να συνδυάσουν το σκραμπλ με 
διασκέδαση, τουρισμό και ξεκούραση, καθώς το πρόγραμμα σχεδιάστηκε έτσι ώστε να 
υπάρχει άφθονος χρόνος για χαλάρωση, βόλτες και επαφή με τη φύση. 
 
 
Το τουρνουά θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις των παιδικών κατασκηνώσεων «Φτελιό», 
που βρίσκονται στο Πηγάδι Πτελεού Μαγνησίας, θα είναι βαθμολογημένο (rated) και 
όλοι οι παίκτες θα αγωνιστούν σε 14 αγώνες, σε μία ενιαία κατηγορία με σύστημα 
ελβετικό. 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 Π.Ε.Σ. Η συμμετοχή είναι 15 € το 
άτομο. Για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής, θα πρέπει υποχρεωτικά όλοι οι παίκτες να 
συμπληρώσουν (εάν δεν το έχουν ήδη κάνει) δήλωση GDPR προς την Π.Ε.Σ. 
 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

 
Η Πανελλήνια Ένωση Σκραμπλ υιοθετεί το Υγειονομικό Πρωτόκολλο που προτάθηκε 
από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Συνιστάται εφεξής, σε όλες τις 
διοργανώσεις αγώνων σκραμπλ (τουρνουά, πρωταθλήματα, κύπελλα κλπ.) να 
λαμβάνονται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα προφύλαξης ως έπονται: 

 Οι παίκτες τηρώντας τις δέουσες αποστάσεις αποφεύγουν χειραψίες, αγκαλιές 
και φιλιά. 

 Όταν ο καιρός το επιτρέπει, συνιστάται οι αγώνες να διεξάγονται υπαιθρίως. 
Άλλως, η αίθουσα των αγώνων θα πρέπει να είναι καλά αεριζόμενη 



 Τα τραπέζια των αγώνων θα πρέπει να απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον 2 
μέτρα. 

 Όλα τα υλικά (ταμπλό, αναλόγια, γράμματα, χρονόμετρα, μολύβια κλπ.) θα 
πρέπει πριν την έναρξη της διοργάνωσης να απολυμαίνονται μερίμνη του 
διοργανωτή με αντισηπτικά μαντηλάκια μιας χρήσης. 

 Οι παίκτες πριν και μετά τον αγώνα συνιστάται να πλένουν τα χέρια τους με 
ζεστό νερό και σαπούνι ή να απολυμαίνουν τα χέρια τους με αντισηπτικό ή να 
φορούν γάντια μιας χρήσης. 

 Οι παίκτες συνιστάται προαιρετικά να φορούν μάσκα, είτε υφασμάτινη είτε μιας 
χρήσης 

 Οι παίκτες που έχουν ολοκληρώσει τον αγώνα τους απομακρύνονται άμεσα από 
τον αγωνιστικό χώρο και δεν τους επιτρέπεται η εκ του σύνεγγυς 
παρακολούθηση άλλου εν εξελίξει αγώνα. 

 Οι παίκτες τηρούν τις κατάλληλες μεταξύ τους αποστάσεις ακόμη και κατά την 
παρουσία τους στον ευρύτερο χώρο των αγώνων, π.χ. καφέ, μπαρ, εστιατόριο, 
καπνιστήριο κλπ., αποφεύγοντας το συνωστισμό. Το ίδιο ισχύει και για την τελετή 
απονομών. 

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 
Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020 
Εγγραφές έως 16:15 
Κλήρωση 16:15 
Ανακοινώσεις κλπ. 16:15 – 16:30 
1ος γύρος 16:30 – 18:00 
2ος γύρος 18:00 – 19:30 
3ος γύρος 19:30 – 21:00 
 
Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020 
4ος γύρος 15:00 – 16:30 
5ος γύρος 16:30 – 18:00 
6ος γύρος 18:00 – 19:30 
7ος γύρος 19:30 – 21:00 
 
Σάββατο 25 Ιουλίου 2020 
8ος γύρος 15:00 – 16:30 
9ος γύρος 16:30 – 18:00 
10ος γύρος 18:00 – 19:30 
11ος γύρος 19:30 – 21:00 
 
Κυριακή 26 Ιουλίου 2020 
12ος γύρος 10:30 – 12:00 
13ος γύρος 12:00 – 13:30 
14ος γύρος 13:30 – 15:00 
Απονομές 



 

 

ΔΙΑΜΟΝΗ 

 
Η κατασκήνωση διαθέτει 13 δίκλινα – τρίκλινα, 1 μονόκλινο και 14 θαλάμους που 
μπορούν να φιλοξενήσουν από 1 έως και 10 άτομα. Το συνολικό κόστος της διαμονής 
είναι 100 € το άτομο. Με το ποσό αυτό η κατασκήνωση προσφέρει διαμονή 3, 4 ή και 5 
διανυκτερεύσεων, καθώς επίσης και πλήρη διατροφή, η οποία περιλαμβάνει πρωινό, 
μεσημεριανό, βραδινό και καφέδες. Δεν διατίθενται κλινοσκεπάσματα και πετσέτες, για 
τα οποία θα πρέπει να μεριμνήσουν οι ίδιοι οι συμμετέχοντες. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει το αργότερο έως 7/7/2020 να επικοινωνήσουν: 

 για κράτηση δωματίων με τη Γραμματέα της Κατασκήνωσης κα Ελένη 
Βαγγοπούλου στο τηλ. 6979972974. 

 για δήλωση συμμετοχής με το Δ.Σ. της Π.Ε.Σ. είτε μέσω facebook (ομάδα 
«Π.Ε.Σ. – Μέλη»), είτε μέσω ιμέιλ στο pes@greekscrabble.gr, είτε τηλεφωνικά 
στο τηλ. 6979149432. 

 
Υπογραμμίζεται ότι εάν έως 7/7/2020 δεν πραγματοποιηθούν κρατήσεις τουλάχιστον 20 
ατόμων, τότε η Κατασκήνωση αποσύρει την προσφορά και η διοργάνωση ματαιώνεται. 
 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΙ: 
 
α) Μπάνιο στις αμμουδερές παραλίες Φτελιό, Παναγίτσα και Λουτρό (οι δύο τελευταίες 
διαθέτουν και οργανωμένα beach bar με πισίνα). 
 
β) Βόλτα για καφέ, ουζάκι κλπ. στα παραλιακά ψαροχώρια Πηγάδι και Αχίλλειο με τα 
γραφικά τους λιμανάκια. 
 
γ) Πρωινή πεζοπορία έως τη θέση Καραβοτσάκι για να απολαύσουμε μια υπέροχη 
ανατολή του ηλίου. 
 
δ) Ανάβαση μέχρι τον μεσαιωνικό πύργο που ανήκε σε Ενετικό Κάστρο, απ’ όπου θα 
απολαύσουμε πανοραμική θέα προς Πηγάδι, Παγασητικό Κόλπο, Εύβοια και Πήλιο. 
 
ε) Επίσκεψη στον Γυναικείο Αγροτουριστικό Συνεταιρισμό Πτελεού «Η Φτελιά» για να 
προμηθευτούμε εξαιρετικής ποιότητας τοπικά προϊόντα (λάδι, ελιές, φρούτα, 
μαρμελάδες, γλυκά κουταλιού και ταψιού, αρτοσκευάσματα, κουλουράκια, τραχανά, 
χυλοπίτες, φιλέτο γαύρου, αρωματικά λαδόξυδα, πίτες με χειροποίητο φύλλο, 
καλαθάκια με αρωματικά φυτά, βότανα, τσάι του βουνού κ.ά.). 
 
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΑΠΟ: 
 
Αθήνα: 2:40΄ 
Θεσσαλονίκη: 2:15΄ 
Βέροια: 2:15΄ 

mailto:pes@greekscrabble.gr


Πτολεμαΐδα: 2:50΄ 
Καστοριά: 3:15΄ 
 
Για όσους έρχονται από νότια: Αυτοκινητόδρομος Α1, έξοδος «Άγ. Θεόδωροι – 
Πτελεός» 
 
Για όσους έρχονται από βόρεια: Αυτοκινητόδρομος Α1, έξοδος «Σούρπη» 
 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
 
Παιδικές Κατασκηνώσεις «Φτελιό» 
https://ftelio.gr/ 
 
 

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών 
 
     Ο Πρόεδρος                                                                                   Η Γραμματέας 
 Μυρσίνης Θράσος                                                                     Παναγοπούλου Δήμητρα 

https://ftelio.gr/

