
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 

2
ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΚΡΑΜΠΛ Ε.Σ.Θ. 2023 

 

 

 

Το Δ.Σ. της Ένωσης Σκραμπλ Θεσσαλονίκης προκηρύσσει το 2ο ανοιχτό 
τουρνουά scrabble του συλλόγου, με ελεύθερη πανελλαδική συμμετοχή. 
 
Η διοργάνωση θα είναι βαθμολογημένη με ratings και θα φιλοξενηθεί στις 
εγκαταστάσεις του Ξενοδοχείου Φιλίππειον, στο περιαστικό δάσος του Σέιχ 
Σου (από Περιφερειακή Οδό έξοδος στον κόμβο Νο 7), το Σάββατο 18 και την 
Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2023. 
 
Όλοι οι παίκτες θα αγωνιστούν σε επτά (7) αγώνες με σύστημα ελβετικό. Δεν 
θα διεξαχθεί τελικός. Τα κριτήρια άρσης ισοβαθμίας θα είναι κατά σειρά οι 
νίκες, οι βαθμοί Buchholz και η διαφορά πόντων. Στα Buchholz θα 
προσμετρηθούν όλα τα αποτελέσματα του κάθε παίκτη. 
 
Ισχύουν οι όροι αποδοχής λέξεων και οι κανονισμοί διεξαγωγής αγώνων, 
όπως διατυπώνονται στην επίσημη ιστοσελίδα της Πανελλήνιας Ένωσης 
Σκραμπλ (www.greekscrabble.gr). 
 
Το παράβολο συμμετοχής στο αγωνιστικό τμήμα 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 προς την ΕΣΘ και προς την ΠΕΣ. 
 
Για οργανωτικούς λόγους, οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν 
μέχρι τις 16/2/2023, στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) του συλλόγου μας 
enscrabblethess@gmail.com ή στο τηλ. 6973800378. 
 
Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας των εγγραφών και της καταβολής του 
παραβόλου συμμετοχής, παρακαλούμε τους προέδρους των συλλόγων να 
μεριμνήσουν το Σάββατο το πρωί για την ομαδική εγγραφή των μελών τους. 
 

http://www.greekscrabble.gr/


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 
Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2023 
Εγγραφές 09:00 έως 10:00 
Κλήρωση 10:00 – 10:15 
Καλωσόρισμα, ανακοινώσεις 10:15 – 10:30 
1ος γύρος 10:30 – 12:00 
2ος γύρος 12:00 – 13:30 
Διάλειμμα 
3ος γύρος 16:00 – 17:30 
4ος γύρος 17:30 – 19:00 
5ος γύρος 19:00 – 20:30 
 
Μουσική βραδιά με επίσημο δείπνο στο εστιατόριο «Αλέξανδρος» του 
ξενοδοχείου. Προσφέρεται μενού τριών πιάτων με απεριόριστο ποτό (κρασί, 
μπύρα, αναψυκτικά, εμφιαλωμένα νερά) προς 17,00 € το άτομο. 
 
Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2023 
6ος γύρος 10:00 – 11:30 
7ος γύρος 11:30 – 13:00 
Απονομές, βραβεύσεις 
 
ΔΙΑΜΟΝΗ 

 
Μονόκλινο    50 €  
Δίκλινο          60 €  
Τρίκλινο        75 €  
 
Οι τιμές των δωματίων είναι ανά δωμάτιο ανά ημέρα και περιλαμβάνουν 
πρωινό Αμερικάνικου τύπου σε πλούσιο μπουφέ. Στις τιμές δεν 
περιλαμβάνεται ο φόρος διανυκτέρευσης (3 € ανά δωμάτιο ανά ημέρα). Κατά 
την τηλεφωνική επικοινωνία με το τμήμα κρατήσεων, οι ενδιαφερόμενοι 
πρέπει να αναφέρουν ότι η κράτηση αφορά το τουρνουά σκραμπλ της ΕΣΘ. 

Ξενοδοχείο Φιλίππειον, http://www.philippion.gr/, Τηλ. τμήματος κρατήσεων: 
2310203320 και 2310217406 

 
ΤΟ  Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Σ.Θ. 

http://www.philippion.gr/
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