
    

 

Πρακτικό 72 / 27.11.2021 
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ο
 ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

 
Η Πανελλήνια Ένωση Σκραμπλ προκηρύσσει το 1ο Τουρνουά Scrabble Ελασσόνας. Θα 
διεξαχθεί στο Ξενοδοχείο Melastron, στις 11-12/12/2021, υπό την αιγίδα και την 
υποστήριξη του Δήμου Ελασσόνας. Η διοργάνωση θα είναι βαθμολογημένη (rated) και 
όλοι οι παίκτες θα αγωνιστούν σε 8 αγώνες, σε μία ενιαία κατηγορία. Η κλήρωση θα 
διεξαχθεί με το ελβετικό σύστημα. 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 
αποφευχθούν φαινόμενα συνωστισμού. Η Πανελλήνια Ένωση Σκραμπλ έχει υιοθετήσει 
το (επικαιροποιημένο με το πρακτικό αρ. 70 / 29.9.2021) Υγειονομικό Πρωτόκολλο που 
προτάθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Θα ληφθούν και θα 
τηρηθούν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα προφύλαξης. 
 
Όλοι οι συμμετέχοντες είναι προσκεκλημένοι από το Δήμο Ελασσόνας στην τελετή 
φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου. 
 

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


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 
Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021 
Κεντρική Πλατεία Ελασσόνας 
Τελετή φωταγώγησης χριστουγεννιάτικου δέντρου 
Μουσικό πρόγραμμα με γνωστούς καλλιτέχνες 
 
Σάββατο 11 Δεκεμβρίου 2021 
Εγγραφές έως 09:45 
Κλήρωση 09:45 
Ανακοινώσεις κλπ. 09:45 – 10:00 
1ος γύρος 10:00 – 11:30 
2ος γύρος 11:30 – 13:00 
Διάλειμμα 
3ος γύρος 16:00 – 17:30 
4ος γύρος 17:30 – 19:00 
5ος γύρος 19:00 – 20:30 
 
Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2021 
6ος γύρος 10:00 – 11:30 
7ος γύρος 11:30 – 13:00 
8ος γύρος 13:00 – 14:30 
Απονομές 
 

ΔΙΑΜΟΝΗ 

 
Hotel Melastron, τηλ. 2493025590, www.melastron.gr 
Δίκλινο 50 €, τρίκλινο 75 €, τετράκλινο 100 €, με πρωινό. 
 
Jayne’s Rooms, τηλ. 2493029515, www.hamos.gr 
 
River Side Rooms, τηλ. 2493022580, www.riversiderooms.gr 
  
 
 
 

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

http://www.melastron.gr/
http://www.hamos.gr/
http://www.riversiderooms.gr/

