
13ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΚΡΑΜΠΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 

Ο Όμιλος Σκραμπλ Θεσσαλονίκης προκηρύσσει το 13ο  Τουρνουά Σκραμπλ 

Θεσσαλονίκης. 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Σάββατο 16 και Κυριακή 17 Μαρτίου 2019. 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Ξενοδοχείο Νεφέλη, Κομνηνών 1, Πανόραμα 

Θεσσαλονίκης, πλησίον της στάσης Ανάληψη του Ο.Α.Σ.Θ., αίθουσα Εστία, τηλ. 

2310 342002, φαξ 2310 342080, e-mail info@nefeli.gr, ιστοσελίδα www.nepheli.gr. 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  15 Ευρώ. 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Μέχρι την Πέμπτη 14 Μαρτίου, στα τηλέφωνα  

6972205948 και 6972025046 και στο e-mail thesscrabble@yahoo.gr. 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ: Τζάρα Δήμητρα, Τοπάλογλου 

Μπάμπης, Αικατερινάρης Κύρκος. 

ΑΡΧΙΕΦΟΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ: Μητρούση Εύη. 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ: Τοπάλογλου Μπάμπης. 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ:  Αναστασιάδου Βαλέρια, Αικατερινάρης 

Κύρκος. 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ: 

1. Το Τουρνουά θα πραγματοποιηθεί σε 1 κατηγορία 7 γύρων, με το ελβετικό 

σύστημα αγώνων και με βάση την πανελλήνια κατάταξη rating 

(http://greekscrabble.gr/agonistiko-scrabble/panellinia-katataksi/). 

2. Θα τηρηθούν οι κανόνες διεξαγωγής αγώνων και όροι αποδοχής λέξεων, όπως 

αναγράφονται στη σελίδα της Π.Ε.Σ. (http://www.greekscrabble.gr) και στη 

σελίδα του Ομίλου Σκραμπλ Θεσσαλονίκης (http://www.scrabblethes.gr). 

3. Δεν προβλέπεται τελικός. 



4. Στον 1ο γύρο θα τηρηθεί το κριτήριο εντοπιότητας. 

5. Η νίκη αξίζει 1 βαθμό, η ισοπαλία 0,5 βαθμούς και η ήττα 0 βαθμούς. 

6. Σε περίπτωση ισοβαθμίας τα κριτήρια κατάταξης θα είναι: α) οι βαθμοί 

Buchholz, β) η διαφορά πόντων και γ) η καλύτερη επίθεση. 

7. Θα προσμετρηθούν οι βαθμοί Buchholz και των επτά αντιπάλων για κάθε 

παίκτη. 

8. Οι νίκες bye και forfeit δίνουν 0,5 Buchholz. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 

Σάββατο 16 Μαρτίου 2019: 

10:30  Καλωσόρισμα, έναρξη Τουρνουά. 

10:45 – 12:15: 1ος αγώνας. 

12:30 – 14:00: 2ος αγώνας. 

14:15 – 15:45: 3ος αγώνας.  

15:45 – 18:00: Διάλειμμα. 

18:00 – 19:30: 4ος αγώνας. 

19:45 – 21:15: 5ος αγώνας. 

22:00: Φαγητό και βραδυνή διασκέδαση. 

 

Κυριακή 17 Μαρτίου 2019: 

10:15 – 11:45: 6ος αγώνας. 

12:00 – 13:30: 7ος αγώνας. 

13:30 – 14:15: Αποχαιρετιστήριο γεύμα. 

14:15: Απονομές. 

 

 Θα τηρηθεί αυστηρά το ωρολόγιο πρόγραμμα των αγώνων. 

Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες να προσέρχονται εγκαίρως στο χώρο διεξαγωγής 

των αγώνων και να χρησιμοποιούν τα χρονόμετρα. Οι έφοροι θα έχουν τη 

δυνατότητα να παρεμβαίνουν στα χρονόμετρα σύμφωνα με τους κανονισμούς. 

 Θα δοθούν μετάλλια στους έξι πρώτους της βαθμολογίας, κύπελλο στον 

πρώτο της βαθμολογίας και αναμνηστικό δώρο στον 13ο της βαθμολογίας. Επίσης θα 

βραβευθούν οι πρώτοι σε κάθε στατιστική κατηγορία. 



 

                                             ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

                                                        ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ: 

Ο Ο.Σ.Θ. εξασφάλισε ειδικές τιμές για τη διαμονή των συμμετεχόντων στο 

ξενοδοχείο Νεφέλη. Συγκεκριμένα, οι τιμές δωματίων είναι: 

Μονόκλινο: 50 Ευρώ 

Δίκλινο: 60  Ευρώ 

Τρίκλινο: 70 Ευρώ 

Οι τιμές αναφέρονται σε Standard κρατήσεις (1ος, 2ος και 3ος όροφος). Στις τιμές 

δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φόρος Διαμονής (3 Ευρώ ανά δωμάτιο ανά ημέρα). 

Κατά τη διάρκεια του τουρνουά θα υπάρχουν ειδικές τιμές για τους συμμετέχοντες σε 

ροφήματα και αφεψήματα (take away) που θα κυμαίνονται από 1 έως 2,5 Ευρώ. 

Το βράδυ του Σαββάτου θα πραγματοποιηθεί μουσική βραδιά στο χώρο Εστία του 

ξενοδοχείου. Τιμή συμμετοχής: 18 Ευρώ. Λόγω της Σαρακοστής θα υπάρχει 

διαθέσιμο και νηστίσιμο γεύμα, παρακαλούνται όμως όσοι το επιθυμούν να το 

δηλώσουν εγκαίρως στην οργανωτική επιτροπή. 

Η μετάβαση στο ξενοδοχείο μπορεί να γίνει μέσω της γραμμής 58 (Βενιζέλου – 

Πανόραμα) του Ο.Α.Σ.Θ., η οποία διέρχεται από το κέντρο της Θεσσαλονίκης μέσω 

Εγνατίας και Λεωφ. Καραμανλή, με αποβίβαση στη στάση Ανάληψη. 


