
                     ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  

             14ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΚΡΑΜΠΛ 

                ΟΜΙΛΟΥ ΑΘΗΝΩΝ  ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΟΣΑΠ) 

 

Ο Όμιλος Σκραμπλ Αθηνών – Πειραιώς προκηρύσσει το 14
ο
 Τουρνουά 

Σκραμπλ Αθηνών 2023 που θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο 

Candia, Θεόδωρου Δηλιγιάννη 40, Αθήνα (ανάμεσα στους 2 σταθμούς  

ΜΕΤΡΟ γραμμή 2 – Σταθ. Λαρίσης και Μεταξουργείο) στις 28 και 29 

Ιανουαρίου 2023.  
   

    Οσοι  συμμετάσχουν στην   διοργάνωση  θα  βαθμολογηθούν   και η 

βαθμολογία  τους θα  αναρτηθεί στην πανελλήνια  λίστα  ratings  που 

τηρεί  η Πανελλήνια Ενωση   Σκραμπλ . 

    Προς τουτο  προϋπόθεση συμμετοχής  είναι  η  υπογραφή  του  ειδικού 

έντυπου  ενημέρωσης  που θα   χορηγηθεί από τον  διοργανωτή όμιλο  

ΟΣΑΠ καθώς και δήλωσης συγκατάθεσης  προσωπικών δεδομένων 

(GDPR) προς τον ΟΣΑΠ απο κάθε συμμετέχοντα, πλην εκείνων  που  

ήδη εχουν χορηγήσει απ ευθείας   δήλωση συγκατάθεσης  προσωπικών 

δεδομένων (GDPR) προς την ΠΕΣ. Τα έντυπα αυτά βρίσκονται 

ανηρτημένα στις ιστοσελίδες  του  ΟΣΑΠ και της ΠΕΣ αντίστοιχα και 

μπορούν να  αποσταλούν σε όποιον τα ζητήσει πριν το τουρνουά.  

 

   Ο ΟΣΑΠ  έχει υιοθετήσει το υγειονομικό πρωτόκολλο που προτάθηκε 

από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Θα ληφθούν 

συνεπώς και θα τηρηθούν όλα τα  μέτρα προφύλαξης που θα  είναι σε  

ισχύ κατά τον χρόνο διεξαγωγής του  τουρνουά.  

 

Τελική προθεσμία δηλώσεων συμμετοχής είναι η  Παρασκευή 

27/01/2023.  Για  λόγους  ορθής και  έγκαιρης προετοιμασίας  και  της 

γραμματειακής  υποστήριξης  του  τουρνουά, ΔΕΝ θα  γίνουν δεκτοί 

παίκτες  που  θα  εμφανιστούν την ημέρα  του  τουρνουά  χωρίς να  έχουν  

δηλώσει  συμμετοχή  μεχρι την παραπάνω  ημερομηνία   

Κόστος συμμετοχής 15 ευρώ 

Δηλώσεις συμμετοχής : 

1.Στο email :       omilos.scrabble.a.p@gmail.com 

2. Στα τηλέφωνα : 6948 496030  Παπασταυρίδης Μακης 

                               6944 668866  Καραϊωσηφίδης Ακης 

mailto:omilos.scrabble.a.p@gmail.com


 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ  

 

Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023 

 

09:30-10:30  -  Προσέλευση / Εγγραφές  

 

10:45-12:15 - 1ος αγώνας 

 

12:30-14:00 - 2ος αγώνας 

 

14:00-16:00  - Διάλειμμα 

 

16.00-17:30-  3ος αγώνας 

 

17:45-19:15 - 4ος αγώνας 

 

19:30-21:00 - 5ος αγώνας 

 

21.30 – Βραδινή διασκέδαση 
 

Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023 

 

10:00 – 11:30  - 6ος αγώνας 

 

11:45 – 13:15  - 7ος αγώνας 

 

13:45 - 14:15  - Απονομές  

 

Όλοι οι παίκτες θα δώσουν επτά (7) αγώνες με σύστημα ελβετικό, ενώ τα 

κριτήρια ισοβαθμίας θα είναι κατά σειρά : οι νίκες, οι πόντοι Buchholz , 

η μεγαλύτερη διαφορά πόντων  (άνοιγμα επίθεσης –άμυνας) και τελος  

τα  περισσοτερα  scrabble.  

 

 

Ισχύουν οι κανονισμοί αποδοχής λέξεων και διεξαγωγής αγώνων, όπως 

εμφανίζονται στην επίσημη ιστοσελίδα της Πανελλήνιας Ένωσης 

Σκραμπλ (ΠΕΣ) www.greekscrabble.gr 

 

http://www.greekscrabble.gr/


Οι  ώρες έναρξης των αγώνων θα τηρηθούν αυστηρά. Παρακαλούμε τους 

συμμετέχοντες να είναι συνεπείς καθώς θα υπάρχει παρέμβαση των 

εφόρων και έναρξη χρονομέτρου σύμφωνα με παραπάνω τους ισχύοντες 

κανονισμούς . 

ΔΙΑΜΟΝΗ 

Ξενοδοχείο Candia Θεόδωρου Δηλιγιάννη 40, Αθήνα 

 Τηλέφωνο για κρατήσεις στο  210 -5246112 ή στα mail  info@candia-

hotel.gr & candia@candia-hotel.gr  με την επισήμανση « για το τουρνουά 

Σκραμπλ» 

 

Τιμές δωματίων (συμπεριλαμβάνεται πρωινό ) ανά διανυκτέρευση : 

1.Μονόκλινο  45 € 

2.Δίκλινο        55 € 

3.Τρίκλινο      75 € 

 

Στις τιμές αυτές ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται ο φόρος διαμονής που είναι 3 € 

ανά δωμάτιο και ανά διανυκτέρευση και είναι πληρωτέος με την άφιξη 

των πελατών. 

Επίσης παρέχεται και γεύμα σε όσους επιθυμούν με τιμη  14,00 € 

κατά άτομο 

 

Θερμή παράκληση να  γινει  έγκαιρη κράτηση δωματίων καθώς και να  

προτιμηθεί το Ξενοδοχείο CANDIA που  φιλοξενει  το τουρνουά  μας. 

 

Ευχόμαστε καλό τουρνουά ! 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΑΠ 
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