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 GRAND PRIX SCRABBLE 2021 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 
Η Πανελλήνια Ένωση Σκραμπλ προκηρύσσει το 4ο 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 στο Δασικό Χωριό «Λιβαδάκι», το οποίο βρίσκεται σε δασική 
τοποθεσία, κοντά στο χωριό Μεγάλη Κάψη Τυμφρηστού του Ν. Φθιώτιδας. Η 
διοργάνωση θα είναι βαθμολογημένη (rated) και όλοι οι παίκτες θα αγωνιστούν σε 14 
αγώνες, σε μία ενιαία κατηγορία. Η κλήρωση στους πρώτους 12 αγώνες θα διεξαχθεί με 
σύστημα «ελβετικό», ενώ στους επόμενους 2 αγώνες με το σύστημα «King of the Hill». 
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. 
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 
(GDPR) για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από την Πανελλήνια 
Ένωση Σκραμπλ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διαβάσουν την εν λόγω δήλωση εδώ: 
http://greekscrabble.gr/wp-content/uploads/2020/02/dilosiGDPR.pdf. 
 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι είναι μέλη της ΠΕΣ. Όσοι τυχόν δεν είναι μέλη της 
ΠΕΣ και επιθυμούν να συμμετάσχουν, μπορούν να αιτηθούν τη συμμετοχή τους. Επί 
των αιτημάτων αυτών θα αποφασίσει το ΔΣ σε έκτακτη συνεδρίασή του, πριν την 
έναρξη της διοργάνωσης, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και προκειμένου να 

http://greekscrabble.gr/wp-content/uploads/2020/02/dilosiGDPR.pdf


αποφευχθούν φαινόμενα συνωστισμού. Η Πανελλήνια Ένωση Σκραμπλ έχει υιοθετήσει 
το Υγειονομικό Πρωτόκολλο που προτάθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής 
Προστασίας. Θα ληφθούν και θα τηρηθούν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα προφύλαξης. 
Συνιστάται οι συμμετέχοντες να έχουν κάνει self test εντός 48 ωρών πριν την 
προσέλευσή τους στο χώρο διεξαγωγής των αγώνων. 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 
Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021 
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 16 Ιουλίου 2021 
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 17 Ιουλίου 2021 
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 18 Ιουλίου 2021 
12ος γύρος 10:30 – 12:00 
13ος γύρος 12:00 – 13:30 
14ος γύρος 13:30 – 15:00 
Απονομές 
 

 

ΔΙΑΜΟΝΗ 

 
Ολόκληρο το συγκρότημα «Δασικό Χωριό Λιβαδάκι» θα διατεθεί αποκλειστικά (πριβέ) 
στην Π.Ε.Σ. για την κάλυψη των αναγκών του τουρνουά. Υπάρχουν 19 τετράκλινα 
ξύλινα σπιτάκια μέσα στο ελατόδασος, σε υψόμετρο 1.000 μ. Το κάθε σπιτάκι διαθέτει 2 
ανεξάρτητα δίκλινα υπνοδωμάτια, 2 TV, μπάνιο, κουζίνα, βεράντα. Τιμές: 50 € τα 2 
άτομα, 58 € τα 3 άτομα, 64 € τα 4 άτομα, με πρωινό μπουφέ. Εφόσον επιτευχθεί 
πληρότητα στο συγκρότημα, τότε μπορεί όποιος θέλει να στήσει τη σκηνή του στο 
γκαζόν (τιμή 7 € ανά άτομο την ημέρα με πρωινό μπουφέ). Ταβέρνα με πλούσιο μενού, 
σούβλες κλπ. (κόστος εξ ιδίων αλά καρτ). 
 



Οι ενδιαφερόμενοι για δήλωση συμμετοχής, κράτηση δωματίων, κατάθεση 
προκαταβολής κλπ. θα πρέπει να επικοινωνούν με τα μέλη του Δ.Σ. της Π.Ε.Σ. ή 
τηλεφωνικά στο τηλ. 6979149432 και όχι απευθείας με τον ξενοδόχο, ούτως ώστε να 
διασφαλιστεί ότι δεν θα διατεθούν δωμάτια και σε τρίτους τουρίστες, άσχετους με την 
εκδήλωση. 
 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΙ: 
 
α) Πεζοπορία στο μονοπάτι «Μαγεμένο Δάσος», που ξεκινά από το Λιβαδάκι. 
β) Ορεινή ποδηλασία. Ενοικιάζονται ποδήλατα βουνού (mountain bike). 
γ) Ανακαινισμένος μπαρουτόμυλος και πηγή Γκούρα στο χωριό Μαυρίλο. 
δ) Μουσείο Εθνικής Αντίστασης στο παραδοσιακό χωριό Κορυσχάδες Ευρυτανίας. 
ε) Μπάνιο στην πισίνα στο Café Bar Restaurant Kasmir, στους Κορυσχάδες. 
στ) Υπαίθριες δραστηριότητες στο Saloon Park, στους Κορυσχάδες.  
ζ) Πάρκο Κεφαλόφρυσο στις πηγές του Καρπενησιώτη. Μνημείο Μάρκου Μπότσαρη.    
η) Βόλτα στην αγορά του Καρπενησίου με τα καταστήματα παραδοσιακών προϊόντων. 
 
ΑΠΟΣΤΑΣΗ (ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ) ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΑΠΟ: 
 
Μεγάλη Κάψη: 0:02΄ 
Μαυρίλο: 0:15  ́
Καρπενήσι: 0:25΄ 
Κεφαλόβρυσο: 0:27΄ 
Κορυσχάδες: 0:30΄ 
Λαμία: 0:50΄ 
Αθήνα: 3:00΄ 
Πάτρα: 3:15΄ 
Θεσσαλονίκη: 3:40΄ 
Βέροια: 3:40΄ 
Πτολεμαΐδα: 3:45΄ 
Καστοριά: 3:50΄ 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
 
Δασικό Χωριό Λιβαδάκι 
https://www.dasikoxorio-livadaki.gr/  
 
 

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

https://www.dasikoxorio-livadaki.gr/

