Κανονισµός Τουρνουά
Ελληνική Οµοσπονδία Backgammon
Οκτώβριος 2015

1. ΚΟΣΜΙΟΤΗΤΑ .......................................................................................................2
1.1 Ερµηνεία και σκοπός .........................................................................................2
1.2 Εθιµοτυπία..........................................................................................................2
1.3 Προσωπικό..........................................................................................................2
1.4 Εγγραφές.............................................................................................................3
1.5 Επίσηµες Γλώσσες .............................................................................................3
1.6 Θεατές .................................................................................................................3
1.7 Βοηθήµατα και εξωτερική βοήθεια .................................................................4
2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ........................................................................................................5
2.1 Τόπος ...................................................................................................................5
2.2 Ώρες έναρξης και διαλείµµατα .........................................................................5
2.3 Αργό παίξιµο.......................................................................................................6
2.4 Τυχαίες και έγκυρες ζαριές ...............................................................................6
3. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ...................................................................................................7
3.1 Τάβλι ...................................................................................................................7
3.2 Κουπάκια ............................................................................................................7
3.3 Ζάρια ...................................................................................................................7
3.4 Κουτί ζαριών (baffle box)..................................................................................7
3.5 Ρολόγια................................................................................................................8
3.6 Προτιµήσεις........................................................................................................9
3.7 Αλλαγή εξοπλισµού ............................................................................................9
3.8 Επιλογές ∆ιευθυντή Αγώνων ..........................................................................10
4. ΤΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι........................................................................................................10
4.1 Ζάρια και ζαριές...............................................................................................10
4.2 Πούλια και κινήσεις.........................................................................................11
4.3 Ρολόγια..............................................................................................................12
4.4 Κύβος διπλασιασµού (βίδος)...........................................................................14
4.5 Ολοκλήρωση παιχνιδιού..................................................................................16
4.6 Αναφορά αποτελεσµάτων................................................................................16
4.7 Καταγραφή σκορ..............................................................................................16
4.8 Λανθασµένο µήκος µατς..................................................................................17
5. ∆ΙΑΦΩΝΙΕΣ ..........................................................................................................17
5.1 Κλήση ∆ιευθυντή Αγώνων ..............................................................................17
5.2 Ενστάσεις ..........................................................................................................17
5.3 ∆ιαθέσιµες πληροφορίες..................................................................................17
5.4 ∆ικαιώµατα αναφοράς µετά από επίσηµες αποφάσεις .................................17
5.5 Καθήκοντα αναφοράς του ∆ιευθυντή Αγώνων και της Επιτροπής.............18

1. ΚΟΣΜΙΟΤΗΤΑ
1.1 Ερµηνεία και σκοπός
Ο παρών Κανονισµός (ο «Κανονισµός») όπως έχει εγκριθεί από την οικεία
οµοσπονδία (η «Οµοσπονδία») και όπως δύναται να τροποποιείται ή να
επαναδιατυπώνεται, εφαρµόζεται σε όλα τα τουρνουά (το καθένα «Τουρνουά» ή
γενικά τα «Τουρνουά») που διοργανώνονται ή εγκρίνονται από την Οµοσπονδία και
δεν µπορεί να εφαρµοστεί άλλος κανονισµός εκτός από τον παρόντα.
Ο Κανονισµός είναι µία δήλωση γενικά παραδεκτών αρχών και βέλτιστων πρακτικών
για την απόλαυση των Τουρνουά backgammon από όλους τους συµµετέχοντες.
Παρόλ’ αυτά, ο Κανονισµός δεν έχει την πρόθεση να καλύψει κάθε πιθανή περίσταση
που µπορεί να προκύψει στην πορεία ενός Τουρνουά και, συνεπώς, δεν αποτελεί
υποκατάστατο της κρίσης του ∆ιευθυντή Αγώνων και της διακριτικής του ευχέρειας
να αποφασίσει την πιο κατάλληλη λύση σε κάθε ξεχωριστή περίσταση.
Κάθε αναφορά στο ανδρικό φύλο πρέπει να θεωρείται γενική αναφορά φύλων. Κάθε
αναφορά σε παίκτες ή αντιπάλους πρέπει να θεωρείται ότι αναφέρεται και σε οµάδες
αναλόγως.

1.2 Εθιµοτυπία
(i)

ΓΕΝΙΚΑ – Οι ∆ιευθυντές Αγώνων και οι παίκτες πρέπει να
επιδεικνύουν φίλαθλο πνεύµα καθώς και δίκαιη και ευγενική
συµπεριφορά.

(ii)

ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – Οι παίκτες πρέπει να χειρίζονται τον
εξοπλισµό µε τον κατάλληλο τρόπο.

(iii)

ΠΟΙΝΕΣ – Παίκτης που παραβιάζει τις παραγράφους (i) έως (ii) µπορεί
να απολέσει µατς ή να αποκλειστεί από το Τουρνουά. Σε εξαιρετικές
περιπτώσεις µπορεί να του απαγορευτεί προσωρινά η συµµετοχή σε
επόµενα Τουρνουά. Σε ∆ιευθυντή Αγώνων που παραβιάζει το άρθρο
1.2, παράγραφος (i) µπορεί να απαγορευτεί η διεύθυνση αγώνων σε
Τουρνουά της Οµοσπονδίας.

1.3 Προσωπικό
(i)

∆ΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ – Τα Τουρνουά πρέπει να επιτηρούνται από
έναν ή περισσότερους ικανούς και αµερόληπτους διευθυντές αγώνων (ο
καθένας «∆ιευθυντής Αγώνων»). Αναφορές εφεξής σε ∆ιευθυντές
Αγώνων περιλαµβάνουν οποιοδήποτε προσωπικό έχει οριστεί να
συνδράµει ∆ιευθυντές Αγώνων.

(ii)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ – Για την επίλυση διαφορών συστήνεται,
σύµφωνα µε το άρθρο 5.1 ή το άρθρο 5.2, µια Επιτροπή Κανονισµών (η
«Επιτροπή»). Αν συσταθεί σύµφωνα µε το άρθρο 5.1, η Επιτροπή
αποτελείται από τρία ή πέντε µέλη που είναι γνώστες, αµερόληπτοι,
διαθέσιµοι και επιλέγονται από κοινού από τους παίκτες που βρίσκονται
σε διαφωνία. Αν συσταθεί σύµφωνα µε το άρθρο 5.2, η Επιτροπή
αποτελείται από τρία ή πέντε µέλη που είναι γνώστες, αµερόληπτοι,
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διαθέσιµοι και επιλέγονται κατά την κρίση του ∆ιευθυντή Αγώνων.
∆ιευθυντής Αγώνων ενός Τουρνουά δεν µπορεί να είναι µέλος Επιτροπής
του ίδιου Τουρνουά.
(iii)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ – Ο ∆ιευθυντής Αγώνων µπορεί, µε δική του
πρωτοβουλία ή µετά από αίτηµα παίκτη, να ορίσει έναν παρατηρητή για
οποιοδήποτε µατς. Ο παρατηρητής µπορεί να εφιστά την προσοχή σε
αντικανονικές ή αθέµιτες ενέργειες και να προστατεύει τους παίκτες από
αµφισβητήσιµη ή άδικη συµπεριφορά. Για τον ορισµό παρατηρητή, ο
∆ιευθυντής Αγώνων έχει το δικαίωµα να χρεώσει µε αµοιβή τον παίκτη
που τον ζήτησε ή όλους τους εµπλεκόµενους παίκτες.

1.4 Εγγραφές
(i)

ΕΓΚΡΙΣΗ – Όλοι οι παίκτες που εγγράφονται σε ένα Τουρνουά πρέπει να
εγκρίνονται από τον ∆ιευθυντή Αγώνων. Είναι στη διακριτική ευχέρεια
του ∆ιευθυντή Αγώνων να αποκλείσει έναν παίκτη από το Τουρνουά. Σ’
αυτή την περίπτωση πρέπει να δοθεί από τον ∆ιευθυντή Αγώνων εξήγηση
για την απόφαση αυτή στον ενδιαφερόµενο παίκτη.

(ii)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο – Σε Τουρνουά µε περισσότερα
από ένα επίπεδα, είναι στη διακριτική ευχέρεια του ∆ιευθυντή Αγώνων να
απαγορεύσει τη συµµετοχή ενός παίκτη σε κατώτερο επίπεδο και να του
προσφέρει θέση σε ανώτερο.

(iii)

ΑΝΑΦΟΡΕΣ – Όταν ένας ∆ιευθυντής Αγώνων αρνείται σε παίκτη την
είσοδο σε Τουρνουά σύµφωνα µε την παράγραφο (i) ή τοποθετεί παίκτη
σε ανώτερο επίπεδο Τουρνουά σύµφωνα µε την παράγραφο (ii), η
απόφαση αυτή πρέπει να αναφέρεται από τον ∆ιευθυντή Αγώνων στην
Οµοσπονδία το συντοµότερο δυνατόν µετά την ολοκλήρωση του
Τουρνουά. Η αναφορά πρέπει να εξηγεί τους λόγους για τη σχετική
απόφαση.

1.5 Επίσηµες Γλώσσες
Οι επίσηµες γλώσσες (οι «Επίσηµες Γλώσσες») των Τουρνουά είναι τα Αγγλικά και
τα Ελληνικά. Ενώ ένα µατς βρίσκεται σε εξέλιξη, οι παίκτες και οι θεατές δεν
επιτρέπεται να µιλάνε άλλη γλώσσα εκτός από τις Επίσηµες Γλώσσες.
Επανειληµµένες σχετικές παραβάσεις από παίκτη ή θεατή µπορούν να έχουν ως
αποτέλεσµα πρώτα παρατήρηση, και στη συνέχεια πόντους ποινής, απώλεια του µατς
ή αποκλεισµό από το Τουρνουά.
Για την άρση κάθε αµφιβολίας, και παρά οτιδήποτε σε αντίθεση πιο πάνω, παίκτες
οµάδας επιτρέπεται να µιλάνε µεταξύ τους σε γλώσσα άλλη από τις Επίσηµες
Γλώσσες.
1.6 Θεατές
(i)

ΓΕΝΙΚΑ – Οι θεατές πρέπει γενικά να παρακολουθούν το Τουρνουά
backgammon όσο πιο ήσυχα και διακριτικά είναι δυνατόν. Οι θεατές δεν
πρέπει να εφιστούν την προσοχή σε λάθη ή αντικανονικές ενέργειες σε µια
παρτίδα, ούτε να σχολιάζουν κατά τη διάρκεια ενός µατς,
συµπεριλαµβανοµένου του να ρωτούν το σκορ ή τη θέση και το ύψος του
κύβου διπλασιασµού (βίδου). Ωστόσο ένας θεατής µπορεί να ενηµερώσει
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διακριτικά τον ∆ιευθυντή Αγώνων για οποιοδήποτε θέµα, το οποίο µπορεί
να περιλαµβάνει αλλά δεν εξαντλείται στα εξής: απάτη (κλέψιµο), το ότι ο
χρόνος κάποιου παίκτη έχει εκπνεύσει, λάθη σχετικά µε την ενεργοποίηση
του ρολογιού, σύµφωνα µε το άρθρο 4.3 παράγραφος (iv) και λάθη
σχετικά µε άκυρους βίδους σύµφωνα µε το άρθρο 4.4 (iv), (vi), (vii) ή
(viii).
(ii)

ΣΙΝΙΑΛΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ – Ενώ
ένα µατς βρίσκεται σε εξέλιξη, οι θεατές απαγορεύεται να συνεννοούνται
ή να βοηθούν τους παίκτες µε οποιονδήποτε τρόπο.

(iii)

ΠΟΙΝΕΣ – Παραβίαση των διατάξεων των παραγράφων (i) και (ii) µπορεί
να οδηγήσει σε αποβολή των παραβατών θεατών. Σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, τέτοιοι θεατές µπορεί να αποκλειστούν προσωρινά ή µόνιµα
από µελλοντικά Τουρνουά.

(iv)

ΑΙΤΗΜΑΤΑ – Ένας παίκτης µπορεί, εξηγώντας το αίτηµά του στον
∆ιευθυντή Αγώνων, να ζητήσει την αποµάκρυνση ενός η περισσότερων
θεατών από το µατς του.

(v)

ΑΝΑΦΟΡΕΣ – Όταν ένας ∆ιευθυντής Αγώνων αποβάλει θεατή σύµφωνα
µε την παράγραφο (iii), η απόφαση αυτή πρέπει να αναφέρεται από τον
∆ιευθυντή Αγώνων στην Οµοσπονδία το συντοµότερο δυνατόν µετά την
ολοκλήρωση του Τουρνουά. Η αναφορά πρέπει να εξηγεί τους λόγους για
τη σχετική απόφαση.

1.7 Βοηθήµατα και εξωτερική βοήθεια
(i)

ΓΕΝΙΚΑ – Όταν ένα µατς βρίσκεται σε εξέλιξη, οι παίκτες δεν
επιτρέπεται να χρησιµοποιούν ηλεκτρονική, γραπτή, µηχανική ή άλλη
βοήθεια εκτός από το να καταγράφουν το σκορ.

(ii)

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΗ – Με σκοπό να καταγράψει,
να µαγνητοσκοπήσει ή και τα δύο, ένας µατς ή οποιοδήποτε µέρος του,
συµπεριλαµβανοµένου µεµονωµένων θέσεων, ένας παίκτης επιτρέπεται να
χρησιµοποιεί οποιοδήποτε µέσον θεωρεί εύλογα απαραίτητο και
κατάλληλο συµπεριλαµβανοµένων καρτών θέσεων, υπολογιστή,
εξοπλισµό βίντεο ή κάµερας (είτε στη µορφή κινητού τηλεφώνου είτε σε
άλλη) αν ο αντίπαλός του το αποδέχεται σε κάθε περίπτωση ή δεν το
αρνείται εύλογα. Ο ∆ιευθυντής Αγώνων µπορεί να ανακαλέσει αυτή την
αποδοχή οποιαδήποτε στιγµή. Σε µατς που παίζονται χωρίς τη χρήση
ρολογιού, η καταγραφή µεµονωµένων θέσεων επιτρέπεται µόνο µετά την
ολοκλήρωση της σειράς του παίκτη. Σε µατς που παίζονται µε τη χρήση
ρολογιού, η καταγραφή µεµονωµένων θέσεων επιτρέπεται µόνο στη
διάρκεια του χρόνου του παίκτη ή µετά το τέλος της παρτίδας.

(iii)

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ – Όταν ένα µατς βρίσκεται σε εξέλιξη, ένας παίκτης
επιτρέπεται να χρησιµοποιεί ακουστικά αν ο αντίπαλός του το αποδέχεται
ή δεν το αρνείται εύλογα. Ο ∆ιευθυντής Αγώνων µπορεί να ανακαλέσει
αυτή την αποδοχή οποιαδήποτε στιγµή.

4

(iv)

ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ – Όταν ένα µατς βρίσκεται σε εξέλιξη, και εκτός
από το διάλειµµα ή για τους σκοπούς της καταγραφής της παρτίδας όπως
αυτή περιγράφεται παραπάνω, οι παίκτες δεν επιτρέπεται να
χρησιµοποιούν κινητά τηλέφωνα, εκτός αν ο αντίπαλός το αποδέχεται σε
κάθε περίπτωση. Ο ∆ιευθυντής Αγώνων µπορεί να ανακαλέσει αυτή την
αποδοχή οποιαδήποτε στιγµή.

(v)

ΣΙΝΙΑΛΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ – Ενώ
ένα µατς βρίσκεται σε εξέλιξη, οι παίκτες απαγορεύεται να συνεννοούνται
ή να δέχονται βοήθεια από τους θεατές µε οποιονδήποτε τρόπο.

(vi)

ΠΟΙΝΕΣ – Παραβίαση των διατάξεων των παραγράφων (i) έως και (v)
µπορεί να οδηγήσει σε παρατήρηση, πόντους ποινής, απώλεια του µατς ή
αποβολή των παραβατών παικτών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τέτοιοι
παίκτες µπορεί να αποκλειστούν προσωρινά ή µόνιµα από µελλοντικά
Τουρνουά.

(vii)

ΑΙΤΗΜΑΤΑ – Ένας παίκτης µπορεί να ζητήσει από τον ∆ιευθυντή
Αγώνων την τοποθέτηση ενός παρατηρητή για το υπόλοιπο του µατς του,
σύµφωνα µε το άρθρο 1.3 παράγραφος (iii).

(viii) ΑΝΑΦΟΡΕΣ – Όταν ένας ∆ιευθυντής Αγώνων αποβάλει παίκτη ή
κατακυρώσει µατς υπέρ του αντιπάλου του, σύµφωνα µε την παράγραφο
(v), η απόφαση αυτή πρέπει να αναφέρεται από τον ∆ιευθυντή Αγώνων
στην Οµοσπονδία το συντοµότερο δυνατόν µετά την ολοκλήρωση του
Τουρνουά. Η αναφορά πρέπει να εξηγεί τους λόγους για τη σχετική
απόφαση.

2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
2.1 Τόπος
Όλα τα µατς πρέπει να παίζονται στον χώρο του Τουρνουά που ορίζεται από τον
∆ιευθυντή Αγώνων. Ένας παίκτης µπορεί να απαιτήσει το µατς του να παιχτεί σε
χώρο µη καπνιστών.
2.2 Ώρες έναρξης και διαλειµµατα
(i)

ΩΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ – Όλα τα µατς πρέπει να ξεκινούν την καθορισµένη
ώρα ή αλλιώς την ώρα που καθορίζεται από τον ∆ιευθυντή Αγώνων.

(ii)

∆ΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ – Οι παίκτες δικαιούνται διαλείµµατα πέντε (5) λεπτών,
ως εξής:
Σε µατς µέχρι 15 πόντους: ένα διάλειµµα
Σε µατς µεγαλύτερο από 15 πόντους: δύο διαλείµµατα
Τα διαλείµµατα µπορούν να παίρνονται µόνο µεταξύ των παρτίδων. Τα
διαλείµµατα µπορεί να είναι διαδοχικά. Αυτό µπορεί να γίνει είτε µε τον
συνδυασµό διαλειµµάτων από τον ίδιο παίκτη, είτε µε τον συνδυασµό
διαλειµµάτων και από τους δύο παίκτες. Κάθε περίπτωση που κάποιος
παίκτης εγκαταλείπει το τραπέζι θεωρείται διάλειµµα, εκτός αν αυτό είναι
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απαραίτητο µέρος του παιχνιδιού. Όταν παίζεται µεταξύ των ίδιων
παικτών σειρά µατς στις δύο νίκες (best of three) τότε διάλειµµα
επιτρέπεται µόνο µεταξύ των µατς.
(iii)

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ – Σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, ο ∆ιευθυντής Αγώνων
µπορεί να κάνει εξαίρεση στις παραγράφους (i) και (ii) αν ειδικοί λόγοι
που σχετίζονται µε τον ένα ή και τους δύο παίκτες το επιτάσσουν, αν
θεωρεί ότι το µατς είναι ιδιαίτερης σηµασίας ή αν έχει σχεδιάσει ένα
εναλλακτικό πρόγραµµα διαλειµµάτων και διεξαγωγής του Τουρνουά ή
του συγκεκριµένου µατς.

(iv)

ΠΟΙΝΕΣ – Κάθε παραβίαση των κανονισµών για τις ώρες έναρξης και τα
διαλείµµατα µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα πόντους ποινής. Αν ένας
παίκτης δεν είναι παρών και δεν έχει ξεκινήσει το µατς πέντε (5) λεπτά
µετά την προγραµµατισµένη ώρα έναρξής του ή µετά το επιτρεπόµενο
διάλειµµα, ένας πόντος ποινής πρέπει να απονεµηθεί στον αντίπαλό του.
Στη συνέχεια ένας πόντος ποινής πρέπει να απονέµεται στον αντίπαλό του
για κάθε επιπλέον πεντάλεπτη καθυστέρηση. Όταν σε έναν παίκτη έχουν
απονεµηθεί πόντοι ποινής που ξεπερνούν το µισό του µήκους του µατς,
τότε αυτός ο παίκτης θεωρείται ότι έχει κερδίσει το µατς.

2.3 Αργό παίξιµο
(i)

ΠΟΙΝΕΣ – Οποιαδήποτε στιγµή ο ∆ιευθυντής Αγώνων θεωρήσει ότι ένα
µατς παίζεται αδικαιολόγητα αργά µπορεί να εφαρµόσει ένα ή και τα δύο
από τα παρακάτω µέτρα:
(a) Μπορεί να δώσει παρατήρηση ότι, σε περίπτωση που το αργό
παίξιµο συνεχιστεί, θα απονείµει πόντους ποινής.
(b) Το υπόλοιπο του µατς θα παιχτεί µε τη χρήση ρολογιού. Βλέπε
άρθρο 3.5, παράγραφος (vi).

(ii)

ΑΙΤΗΜΑΤΑ – Ένας παίκτης µπορεί να ζητήσει από τον ∆ιευθυντή
Αγώνων το υπόλοιπο του µατς να παιχτεί µε τη χρήση ρολογιού ή να
οριστεί παρατηρητής που θα παρακολουθεί το µατς.

2.4 Τυχαίες και έγκυρες ζαριές
(i)

ΠΟΙΝΕΣ – αν ο ∆ιευθυντής Αγώνων θεωρήσει ότι ένας παίκτης
παραβιάζει το άρθρο 4.1 παράγραφος (i) ή το άρθρο 4.1 παράγραφος (iv)
(a), µπορεί να ορίσει ότι το υπόλοιπο του µατς θα παιχτεί µε τη χρήση
κουτιού ζαριών (baffle box).

(ii)

ΑΙΤΗΜΑΤΑ – Ένας παίκτης µπορεί να ζητήσει από τον ∆ιευθυντή
Αγώνων το υπόλοιπο του µατς να παιχτεί µε τη χρήση κουτιού ζαριών
(baffle box), αν είναι διαθέσιµο, ή να οριστεί παρατηρητής που θα
παρακολουθεί το µατς.
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3. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
3.1 Τάβλι
Με την προϋπόθεση ότι είναι διαθέσιµο, ένας παίκτης µπορεί να απαιτήσει να
χρησιµοποιηθεί τάβλι το οποίο ανοιγµένο να είναι όχι µικρότερο από 44 εκ. επί 55
εκ. και όχι µεγαλύτερο από 66 εκ. επί 88 εκ. Αν τέτοιο τάβλι γίνει διαθέσιµο µετά την
έναρξη του µατς, ο παίκτης µπορεί να απαιτήσει την αντικατάσταση του τάβλι εκείνη
τη στιγµή. Το τάβλι µπορεί να αντικατασταθεί µόνο µεταξύ των παρτίδων. Όλα τα
ζάρια και οι βίδοι που δεν χρησιµοποιούνται πρέπει να αποµακρυνθούν από το τάβλι
πριν την έναρξη του µατς.
3.2 Κουπάκια
Με την προϋπόθεση ότι είναι διαθέσιµα, ένας παίκτης µπορεί να απαιτήσει να
χρησιµοποιηθούν κουπάκια µε εσωτερικό χείλος αντί για κουπάκια χωρίς εσωτερικό
χείλος. Αν κουπάκια µε εσωτερικό χείλος δεν είναι διαθέσιµα κατά την έναρξη του
µατς, ο παίκτης µπορεί να απαιτήσει τα χρησιµοποιούµενα κουπάκια να
αντικατασταθούν αµέσως µόλις γίνουν διαθέσιµα κουπάκια µε εσωτερικό χείλος,
ακόµα κι αν αυτό γίνει στη διάρκεια µιας παρτίδας.
3.3 Ζάρια
(i)

ΓΕΝΙΚΑ – Αν είναι διαθέσιµα, ένας παίκτης µπορεί να απαιτήσει να
χρησιµοποιηθούν ζάρια ακριβείας αντί για άλλα ζάρια. Αν ζάρια ακριβείας
δεν είναι διαθέσιµα κατά την έναρξη του µατς, ο παίκτης µπορεί να
απαιτήσει τα ζάρια να αντικατασταθούν µε ακριβείας αµέσως µόλις τα
τελευταία γίνουν διαθέσιµα, ακόµα κι αν αυτό γίνει στη διάρκεια µιας
παρτίδας.

(ii)

ΣΕ ΜΑΤΣ ΧΩΡΙΣ ΡΟΛΟΪ – Οι παίκτες πρέπει να διαλέξουν τέσσερα
ζάρια. Αυτά πρέπει να χρησιµοποιηθούν για όλο το µατς, εκτός από τις
περιπτώσεις που περιγράφονται στο άρθρο 3.3 παράγραφος (i) και στο
άρθρο 3.7 παράγραφος (i). Κάθε παίκτης πρέπει να χρησιµοποιεί δύο
ζάρια.

(iii)

ΣΕ ΜΑΤΣ ΜΕ ΡΟΛΟΪ – Οι παίκτες πρέπει να διαλέξουν τέσσερα ζάρια.
Αυτά πρέπει να χρησιµοποιηθούν για όλο το µατς, εκτός από τις
περιπτώσεις που περιγράφονται στο άρθρο 3.3 παράγραφος (i) και στο
άρθρο 3.7 παράγραφος (i). Μόνο δύο ζάρια χρησιµοποιούνται για κάθε
παρτίδα. Ωστόσο, τέσσερα ζάρια πρέπει να είναι διαθέσιµα, ώστε να είναι
δυνατή η αλλαγή ζαριών.

3.4 Κουτί ζαριών (baffle box)
(i)

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ – Η χρήση του κουτιού ζαριών (baffle box) µπορεί να
προκύψει ως επιλογή, προτίµηση, υποχρέωση ή επιβολή:
(a) Επιλογή. Σε κάθε Τουρνουά οι παίκτες µπορούν να επιλέξουν να
παίξουν το µατς τους µε τη χρήση κουτιού ζαριών, αν συµφωνούν
σ’ αυτό.
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(b) Προτίµηση. Ένας παίκτης µπορεί να απαιτήσει το µατς να παιχτεί
µε χρήση κουτιού ζαριών, αν στην ανακοίνωση του Τουρνουά
αναφέρεται ότι το Τουρνουά θα διεξαχθεί κατά προτίµηση µε κουτί
ζαριών.
(c) Υποχρέωση. Οι παίκτες είναι υποχρεωµένοι να παίξουν µε χρήση
κουτιού ζαριών, αν στην ανακοίνωση του Τουρνουά αναφέρεται
ότι το Τουρνουά θα διεξαχθεί υποχρεωτικά µε κουτί ζαριών.
(d) Επιβολή. Σε κάθε Τουρνουά οι παίκτες είναι υποχρεωµένοι να
παίξουν το υπόλοιπο ενός µατς σε εξέλιξη µε χρήση κουτιού
ζαριών, αν υπάρχει διαθέσιµο και ο ∆ιευθυντής Αγώνων πάρει µια
τέτοια απόφαση, σύµφωνα µε το άρθρο 2.4 παράγραφος (i).
(ii)

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ – Σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, ο ∆ιευθυντής Αγώνων
µπορεί να κάνει εξαίρεση στις παραγράφους (i) (b) και (c) αν ειδικοί λόγοι
που σχετίζονται µε τον ένα ή και τους δύο παίκτες το επιτάσσουν.

(iii)

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ – Το κουτί ζαριών πρέπει να είναι
κατάλληλα συναρµολογηµένο. Αν ένας παίκτης το ζητήσει, το κουτί
ζαριών πρέπει να εγκριθεί από τον ∆ιευθυντή Αγώνων πριν την έναρξη ή
τη συνέχεια του µατς.

(iv)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ – Όταν χρησιµοποιείται το κουτί ζαριών, πρέπει να
τοποθετείται απέναντι από τις περιοχές µαζέµατος των παικτών.

3.5 Ρολόγια
(i)

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ – Η χρήση ρολογιού µπορεί να προκύψει ως επιλογή,
προτίµηση, υποχρέωση ή επιβολή:
(a) Επιλογή. Σε κάθε Τουρνουά οι παίκτες µπορούν να επιλέξουν να
παίξουν το µατς τους µε ρολόι, αν συµφωνούν σ’ αυτό.
(b) Προτίµηση. Ένας παίκτης µπορεί να απαιτήσει το µατς να παιχτεί
µε ρολόι (εφόσον είναι διαθέσιµο) αν στην ανακοίνωση του
Τουρνουά αναφέρεται ότι το Τουρνουά θα διεξαχθεί κατά
προτίµηση µε ρολόγια.
(c) Υποχρέωση. Οι παίκτες είναι υποχρεωµένοι να παίξουν µε ρολόι,
αν στην ανακοίνωση του Τουρνουά αναφέρεται ότι το Τουρνουά
θα διεξαχθεί υποχρεωτικά µε ρολόγια.
(d) Επιβολή. Σε κάθε Τουρνουά οι παίκτες είναι υποχρεωµένοι να
παίξουν το υπόλοιπο ενός µατς σε εξέλιξη µε ρολόι, αν υπάρχει
διαθέσιµο και ο ∆ιευθυντής Αγώνων πάρει µια τέτοια απόφαση,
σύµφωνα µε το άρθρο 2.3.
(e) Ο ∆ιευθυντής Αγώνων µπορεί να απαιτήσει ένα µατς να παιχτεί µε
ρολόι οποιαδήποτε στιγµή, εφόσον υπάρχει διαθέσιµο ρολόι.
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(ii)

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ – Σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, ο ∆ιευθυντής Αγώνων
µπορεί να κάνει εξαίρεση στις παραγράφους (i) (b) και (c) αν ειδικοί λόγοι
που σχετίζονται µε τον ένα ή και τους δύο παίκτες το επιτάσσουν.

(iii)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ – Το ρολόι πρέπει να είναι κατάλληλα
κατασκευασµένο. Αν ένας παίκτης το ζητήσει, το ρολόι πρέπει να εγκριθεί
από τον ∆ιευθυντή Αγώνων πριν την έναρξη του µατς.

(iv)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ – Όταν χρησιµοποιείται ρολόι, πρέπει να τοποθετείται
στην ίδια πλευρά µε τις περιοχές µαζέµατος των παικτών.

(v)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ – Όλα τα µατς που παίζονται µε ρολόι
πρέπει να έχουν µέθοδο χρονικής καθυστέρησης γνωστή ως «Απλή
Καθυστέρηση», η οποία για την άρση κάθε αµφιβολίας περιγράφεται ως
εξής: σε κάθε παίκτη κατανέµεται συγκεκριµένος προκαθορισµένος
χρόνος για κάθε πόντο µήκους µατς (χρόνος µατς). Επιπλέον, σε κάθε
παίκτη
επιτρέπεται
συγκεκριµένος
προκαθορισµένος
χρόνος
καθυστέρησης για κάθε κίνηση προτού ξεκινήσει να µετράει ο κυρίως
χρόνος του µατς. Ο χρόνος καθυστέρησης δεν αθροίζεται. Σε κανονικά
µονά µατς ο χρόνος µατς είναι δύο (2) λεπτά και ο χρόνος καθυστέρησης
είναι δώδεκα (12) δευτερόλεπτα ή αλλιώς όπως ορίζεται από τον
∆ιευθυντή Αγώνων. Για διπλά µατς (µατς ζευγαριών, διπλό ατοµικό) και
οποιαδήποτε άλλα µη κανονικά µατς ο ∆ιευθυντής Αγώνων καθορίζει τον
χρόνο µατς και τον χρόνο καθυστέρησης. Για την αποφυγή κάθε
παρεξήγησης, ο ∆ιευθυντής Αγώνων µπορεί να σχεδιάσει εναλλακτική
δοµή διαλειµµάτων και/ή χρόνου για το Τουρνουά ή για οποιοδήποτε
συγκεκριµένο µατς.

(vi)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ – Σε µατς µε ρολόι, σε περιπτώσεις όπως των
περιπτώσεων που αναφέρονται στις παραγράφους (i) (a) έως (d), σε κάθε
παίκτη κατανέµεται συγκεκριµένος χρόνος ανάλογα µε το µήκος του µατς.
Ο χρόνος αυτός υπολογίζεται ως ((ΠA+ΠB)/2)*χρόνος µατς, όπου ΠA και
ΠΒ είναι οι πόντοι που χρειάζονται οι παίκτες Α και Β αντίστοιχα για να
κερδίσουν το µατς.

3.6 Προτιµήσεις
Αν είναι απαραίτητο, προτιµήσεις σχετικά µε τις θέσεις, τη φορά του παιχνιδιού, την
επιλογή του σετ τάβλι, των πουλίων, των ζαριών, του κουτιού ζαριών ή του ρολογιού
αποφασίζονται πριν την έναρξη του µατς µε ρίξιµο ζαριού, ή όπως αλλιώς
συµφωνούν οι ενδιαφερόµενοι.
3.7 Αλλαγή εξοπλισµού
(i)

ΓΕΝΙΚΑ – Ο ∆ιευθυντής Αγώνων µπορεί να αλλάξει τον εξοπλισµό που
χρησιµοποιείται οποιαδήποτε στιγµή. Οι παίκτες δικαιούνται να αλλάξουν
τον εξοπλισµό που χρησιµοποιείται σε ένα µατς σε εξέλιξη µόνο αν ο
εξοπλισµός είναι ελαττωµατικός, ή αν συµφωνούν σ’ αυτή την αλλαγή, ή
υπό τις προβλέψεις των άρθρων 3.1, 3.2 και 3.3 παράγραφος (i).

(ii)

ΕΙ∆ΙΚΑ ΓΙΑ ΡΟΛΟΓΙΑ – Ρολόι εµφανώς ελαττωµατικό πρέπει να
αλλάζεται αµέσως. Ο ∆ιευθυντής Αγώνων πρέπει να ρυθµίσει τον χρόνο
στο ρολόι αντικατάστασης σύµφωνα µε τη βέλτιστη εκτίµησή του.
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3.8 Επιλογές ∆ιευθυντή Αγώνων
Είναι στη διακριτική ευχέρεια του ∆ιευθυντή Αγώνων να ζητήσει οποιοδήποτε µατς
να παιχτεί σε ένα συγκεκριµένο τάβλι, να µεταδοθεί ζωντανό, να καταγραφεί
γραπτώς ή σε βίντεο, ή οποιονδήποτε συνδυασµό αυτών. Επί µιας τέτοιας απόφασης
δεν χωρεί ένσταση. Για την άρση κάθε παρεξήγησης, µια τέτοια καταγραφή είναι στη
διακριτική ευχέρεια του ∆ιευθυντή Αγώνων ή της Οµοσπονδίας να τη δηµοσιεύσουν
µε οποιοδήποτε τρόπο αποφασίσουν εκείνοι.

4. ΤΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι
4.1 Ζάρια και ζαριές
(i)

ΖΑΡΙΑ – Τα ζάρια είναι ένα µέσον παραγωγής τυχαίων αριθµών από το 1
µέχρι το 6. Κάθε άλλη χρήση τους είναι παραβίαση των κανονισµών και
του πνεύµατος του backgammon.

(ii)

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΖΑΡΙΩΝ – Τα ζάρια δεν πρέπει να αγγίζονται ενώ
είναι ακόµα ζωντανά. Τα ζάρια θεωρούνται ζωντανά όταν το παίξιµο της
τρέχουσας ζαριάς δεν έχει ολοκληρωθεί. Ωστόσο, αν είναι απαραίτητο,
ένας παίκτης µπορεί να σύρει τα ζάρια του πάνω στην επιφάνεια του τάβλι
µε σκοπό να κάνει χώρο για κουνήσει τα πούλια.

(iii)

ΑΛΛΑΓΗ ΖΑΡΙΩΝ – Ένας παίκτης µπορεί να απαιτήσει και τα τέσσερα
ζάρια να ανακατευτούν πριν από οποιαδήποτε παρτίδα του µατς. Σ’ αυτή
την περίπτωση, ο παίκτης που το ζητάει πρέπει να ανακατέψει και τα
τέσσερα ζάρια σε ένα κουπάκι και να τα ρίξει. Οι παίκτες έπειτα
διαλέγουν µε τη σειρά από ένα ζάρι, µε πρώτο εκείνον που δεν ζήτησε την
αλλαγή των ζαριών.

(iv)

ΕΓΚΥΡΕΣ ΖΑΡΙΕΣ – Γενικά, όλες οι ζαριές πρέπει να ρίχνονται στη
δεξιά µεριά του µπαρ.
(a) Σε µατς χωρίς κουτί ζαριών (baffle box) µια έγκυρη ζαριά
συνίσταται στο δυνατό αλλά όχι υπερβολικό χτύπηµα των ζαριών
σε ένα κουπάκι και στο ρίξιµό τους έξω απ’ αυτό και πάνω στην
επιφάνεια του τάβλι. Όταν ρίχνονται τα ζάρια δεν πρέπει να
ακουµπήσουν το χέρι του παίκτη και το κουπάκι δεν πρέπει να
ακουµπήσει το τάβλι. Τα ζάρια πρέπει να κινηθούν ελεύθερα και
να ηρεµήσουν επίπεδα πάνω στην επιφάνεια του τάβλι στη δεξιά
µεριά του µπαρ για τον παίκτη που ρίχνει. Αν δεν συµβεί αυτό, η
ζαριά θεωρείται άκυρη και πρέπει να ξαναριχτεί. Αν ο αντίπαλος
έχει δώσει την άδεια, ο παίκτης µπορεί να ρίξει τα ζάρια του στην
αριστερή πλευρά. Τέτοια άδεια εκπνέει όταν ο αντίπαλος την
ανακαλέσει, όταν ο παίκτης ξαναρίξει και πάλι στη δεξιά πλευρά
του ή όταν η συγκεκριµένη παρτίδα λήξει. Για την άρση κάθε
αµφιβολίας, ζάρια που δεν κάθονται επίπεδα αποκλειστικά και
µόνο λόγω διακυµάνσεων στην επιφάνεια του τάβλι συνιστούν
έγκυρη ζαριά.
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(b) Σε µατς µε κουτί ζαριών (baffle box) µια έγκυρη ζαριά συνίσταται
στο ρίξιµο των ζαριών µέσα στο κουτί ζαριών µε το χέρι ή µέσα
από κουπάκι. Τα ζάρια πρέπει να ηρεµήσουν επίπεδα πάνω στην
επιφάνεια του τάβλι στη µεριά του µπαρ που βρίσκεται δίπλα στο
κουτί ζαριών. Αν δεν συµβεί αυτό, η ζαριά θεωρείται άκυρη και
πρέπει να ξαναριχτεί. Για την άρση κάθε αµφιβολίας, ζάρια που
δεν κάθονται επίπεδα αποκλειστικά και µόνο λόγω διακυµάνσεων
στην επιφάνεια του τάβλι συνιστούν έγκυρη ζαριά.
(v)

ΠΡΟΩΡΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
(a) Αν ένας παίκτης ρίξει τα ζάρια του πριν ο αντίπαλός του
ολοκληρώσει την κίνησή του, η ζαριά µετράει.
(b) Σε µατς µε ρολόι, αν ο αντίπαλος µαζέψει τα ζάρια πριν ο παίκτης
ολοκληρώσει την κίνησή του, τότε ο παίκτης µπορεί να
σταµατήσει το ρολόι και να ολοκληρώσει την κίνησή του πριν
ξαναθέσει σε λειτουργία το ρολόι του αντιπάλου του, ο δε
αντίπαλός του χάνει το δικαίωµα του χρόνου καθυστέρησης για
την επόµενη σειρά του. Σε τέτοια περίπτωση, ο παίκτης πρέπει να
καλέσει τον ∆ιευθυντή Αγώνων για να διεκδικήσει την ποινή,
εκτός αν και οι δυο παίκτες συµφωνούν σ’ αυτήν. Στην επόµενη
σειρά του, ο αντίπαλος πρέπει να περιµένει να εκπνεύσει ο χρόνος
καθυστέρησης πριν ξεκινήσει το παίξιµό του.

(vi)

ΤΕΛΟΣ ΖΑΡΙΑΣ
(a) Σε µατς χωρίς ρολόι, ένας παίκτης ολοκληρώνει το παίξιµό του
σηκώνοντας το ένα ή και τα δύο ζάρια του.
(b) Σε µατς µε ρολόι, ένας παίκτης ολοκληρώνει το παίξιµό του
ενεργοποιώντας το ρολόι του αντιπάλου του. Αν ο αντίπαλος δεν
µπορεί να παίξει έγκυρη κίνηση ή να προτείνει έγκυρο βίδο, ο
παίκτης πρέπει και πάλι να ολοκληρώσει το παίξιµό του
ενεργοποιώντας το ρολόι του αντιπάλου του και να περιµένει τον
αντίπαλό του να ενεργοποιήσει το δικό του ρολόι.

4.2 Πούλια και κινήσεις
(i)

ΚΙΝΗΣΕΙΣ – Οι παίκτες πρέπει να παίζουν καθαρά και να χρησιµοποιούν
µόνο ένα χέρι για να κινούν τα πούλια. Χτυπηµένα πούλια πρέπει να
επιστρέφουν στο παιχνίδι πριν κινηθούν άλλα πούλια. Επανειληµµένες
παραβάσεις του κανονισµού αυτού από έναν παίκτη µπορεί να έχουν ως
αποτέλεσµα πρώτα παρατήρηση και στη συνέχεια πόντους ποινής.

(ii)

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ – Ο παίκτης δεν πρέπει να αγγίζει τα δικά
του πούλια ή τα πούλια του αντιπάλου κατά τη διάρκεια της σειράς του
αντιπάλου. Χτυπηµένα πούλια πρέπει να παραµένουν στο µπαρ µέχρι να
επιστρέψουν νόµιµα στο παιχνίδι. Μαζεµένα πούλια πρέπει να
παραµένουν µακριά από την αγωνιστική επιφάνεια µέχρι το τέλος της
παρτίδας. Επανειληµµένες παραβάσεις του κανονισµού αυτού από έναν
παίκτη µπορεί να έχουν ως αποτέλεσµα πρώτα παρατήρηση και στη
συνέχεια πόντους ποινής.
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(iii)

ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ
(a) Αν ένας παίκτης παρατηρήσει µια αντικανονική κίνηση πριν ο
αντίπαλός του ρίξει µια έγκυρη ζαριά ή προσφέρει έναν έγκυρο
βίδο, τότε η αντικανονική κίνηση πρέπει να διορθωθεί. Μόνο οι
παίκτες, ο ∆ιευθυντής Αγώνων και τυχόν επίσηµοι παρατηρητές
µατς µπορούν να υποδεικνύουν αντικανονικές κινήσεις, εκτός αν
οι παίκτες έχουν σαφώς δηλώσει την πρόθεσή τους για το αντίθετο
στους θεατές, συµπεριλαµβανοµένου και τυχόν σχολιαστή του
µατς. Αντικανονικές κινήσεις παραµένουν εφόσον ο αντίπαλος
ρίξει µια έγκυρη ζαριά ή προσφέρει έναν έγκυρο βίδο.
(b) ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΜΑΤΣ ΧΩΡΙΣ
ΡΟΛΟΪ – Η απαίτηση για αναίρεση γίνεται υποδεικνύοντας την
αντικανονική κίνηση στον αντίπαλο. Εφόσον εκείνος το
παραδεχτεί, τα ζάρια πρέπει να επανατοποθετηθούν στο τάβλι,
δείχνοντας την επίµαχη ζαριά και η κίνηση πρέπει να ξαναπαιχτεί
σωστά.
(c) ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΜΑΤΣ ΜΕ
ΡΟΛΟΪ – Η απαίτηση για αναίρεση γίνεται σταµατώντας το ρολόι
και υποδεικνύοντας την αντικανονική κίνηση στον αντίπαλο.
Εφόσον εκείνος το παραδεχτεί, ο χρόνος του πρέπει να
ξαναξεκινήσει. Όταν ο χρόνος καθυστέρησης εκπνεύσει, τότε ο
αντίπαλος µπορεί να παίξει µια νόµιµη κίνηση.
(d) Επανειληµµένες αντικανονικές κινήσεις µπορούν να έχουν ως
αποτέλεσµα πρώτα προειδοποίηση και µετά πόντους ποινής.

(iv)

ΛΑΘΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΘΕΣΗ – Αν ο παίκτης που έπαιξε πρώτος
ξεκινήσει τη δεύτερη κίνησή του είτε ρίχνοντας µια έγκυρη ζαριά είτε
προσφέροντας έναν έγκυρο βίδο, τότε η αρχική θέση παραµένει παρά το
όποιο λάθος παρατηρηθεί. Λάθος που παρατηρείται πριν ο παίκτης που
έπαιξε πρώτος ξεκινήσει τη δεύτερη κίνησή του είτε ρίχνοντας µια έγκυρη
ζαριά είτε προσφέροντας έναν έγκυρο βίδο, πρέπει να διορθώνεται
σύµφωνα µε τη σωστή αρχική θέση. Για την άρση κάθε αµφιβολίας,
παίκτης µε λιγότερα από 15 πούλια µπορεί ακόµα κι έτσι να χάσει διπλή η
τριπλή παρτίδα.

(v)

ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΥΛΙΩΝ – Οι παίκτες δεν πρέπει να κινούν ανεξέλεγκτα τα
πούλια τους µπρος πίσω µε σκοπό να δοκιµάζουν καινούριες θέσεις.
Επανειληµµένες παραβάσεις του κανονισµού αυτού από έναν παίκτη
µπορεί να έχουν ως αποτέλεσµα πρώτα παρατήρηση και στη συνέχεια
πόντους ποινής.

4.3 Ρολόγια
(i)

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΡΟΛΟΓΙΟΥ – Οι παίκτες πρέπει να ενεργοποιούν το ρολόι
µε το ίδιο χέρι που κινούν τα πούλια. Επανειληµµένες παραβάσεις του
κανονισµού αυτού από έναν παίκτη µπορεί να έχουν ως αποτέλεσµα
πρώτα παρατήρηση και στη συνέχεια πόντους ποινής.
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(ii)

ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΡΟΛΟΓΙΟΥ – Το σταµάτηµα του ρολογιού επιτρέπεται
µόνο στις εξής επτά περιπτώσεις:
(a) Όταν µία παρτίδα έχει ολοκληρωθεί.
(b) Στη διάρκεια των διαλειµµάτων, εφόσον το Τουρνουά δεν
ενσωµατώνει τα διαλείµµατα στον χρόνο µατς. Αν οποιοσδήποτε ή
και οι δύο παίκτες αποµακρυνθούν από το τραπέζι, και οι δύο
παίκτες πρέπει να σηµειώσουν τους χρόνους στο ρολόι στο χαρτί
που κρατούν το σκορ. Αν οι παίκτες δεν έχουν σηµειώσει τους
χρόνους τους και το ρολόι είναι ενεργοποιηµένο στη διάρκεια του
διαλείµµατος, ο ∆ιευθυντής Αγώνων πρέπει να κληθεί άµεσα. Στην
περίπτωση αυτή, ο ∆ιευθυντής Αγώνων ρυθµίζει το ρολόι
σύµφωνα µε τη βέλτιστη εκτίµησή του.
(c) Όταν καλείται ο ∆ιευθυντής Αγώνων ή όταν ο ∆ιευθυντής Αγώνων
το ζητάει.
(d) Όταν ένας παίκτης µαζέψει τα ζάρια πριν ο αντίπαλός του
ολοκληρώσει την κίνηση, σύµφωνα µε το άρθρο 4.1 παράγραφος
(v) (b).
(e) Όταν ένας παίκτης µαζέψει τα ζάρια και ενεργοποιήσει το ρολόι
του αντιπάλου.
(f) Όταν ένας παίκτης ζητήσει να ξαναπαιχτεί µια αντικανονική ή µια
θεωρούµενη αντικανονική κίνηση, σύµφωνα µε το άρθρο 4.2
παράγραφος (iii) (c).
(g) Όταν ένας παίκτης πιστεύει ότι το αποτέλεσµα της παρτίδας έχει
οριστικοποιηθεί. Αν ο αντίπαλός του συµφωνεί, οι παίκτες
σηµειώνουν το αποτέλεσµα και η επόµενη παρτίδα µπορεί να
ξεκινήσει. Αν ο αντίπαλος διαφωνεί, το ρολόι επανενεργοποιείται
και η παρτίδα συνεχίζεται.

(iii)

ΕΚΠΝΟΗ ΧΡΟΝΟΥ – Ο χρόνος µατς θεωρείται ότι έχει εκπνεύσει όταν
ένας από τους παίκτες ή ο ∆ιευθυντής Αγώνων παρατηρήσει ότι έχει
εκπνεύσει και δηλώσει το γεγονός. Αν ο χρόνος κάποιου παίκτη έχει
εκπνεύσει, πρέπει να ειδοποιηθεί ο ∆ιευθυντής Αγώνων. Ο παίκτης του
οποίου έχει εκπνεύσει ο χρόνος χάνει το µατς. Αν ο χρόνος έχει εκπνεύσει
και για τους δύο παίκτες και δεν είναι δυνατόν να αποφασιστεί ποιανού
εξέπνευσε πρώτα, το υπόλοιπο του µατς πρέπει να παιχτεί χωρίς ρολόι,
εκτός αν κάποιος παίκτης έχει σίγουρα (µαθηµατικά) κερδισµένη θέση,
οπότε ανακηρύσσεται νικητής του µατς.

(iv)

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ – Όταν ένας παίκτης
παρατηρήσει (ή κατά τη γνώµη του ∆ιευθυντή Αγώνων είναι προφανές ότι
έχει ή ότι θα έπρεπε να έχει παρατηρήσει) πως το ρολόι του αντιπάλου του
είναι ενεργοποιηµένο χωρίς ο αντίπαλός του να το γνωρίζει, τότε ο
παίκτης έχει υποχρεούται να ενηµερώσει τον αντίπαλό του σχετικά. Αν
δεν το κάνει, το αποτέλεσµα µπορεί να είναι αποκατάσταση του χαµένου
χρόνου, παρατήρηση στον παίκτη, πόντοι ποινής σε βάρος του παίκτη,
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κατακύρωση της παρτίδας σε βάρος του παίκτη, κατακύρωση του µατς σε
βάρος του παίκτη ή αποκλεισµός του παίκτη από το Τουρνουά. Σε
εξαιρετικές περιπτώσεις µπορεί να απαγορευτεί προσωρινά ή µόνιµα στον
παίκτη η συµµετοχή σε επόµενα Τουρνουά.
(v)

ΑΚΥΡΕΣ ΖΑΡΙΕΣ – Παρά τα όσα αντίθετα αναφερόµενα στον παρόντα
Κανονισµό, όταν προκύπτει µια άκυρη ζαριά, και µε σκοπό να µην
αντιµετωπιστεί δυσµενώς ο παίκτης που ρίχνει, οποιοσδήποτε παίκτης
µπορεί να σταµατήσει το ρολόι ή/και να επανεκκινήσει τον χρόνο
καθυστέρησης καταπώς κρίνει κατάλληλο. Όταν υπάρχει διαφωνία
σχετικά µε την εγκυρότητα µιας ζαριάς, οποιοσδήποτε παίκτης µπορεί να
σταµατά το ρολόι µέχρι να λυθεί η διαφωνία.

4.4 Κύβος διπλασιασµού (βίδος)
(i)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΒΟΥ ∆ΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ (ΒΙ∆ΟΥ) – Είναι
ευθύνη και των δύο παικτών να διασφαλίσουν ότι κατά την έναρξη της
παρτίδας ο κύβος διπλασιασµού (βίδος) είναι τοποθετηµένος στο κέντρο
µεταξύ των δύο παικτών και µε την πλευρά «1» ή «64» προς τα πάνω. Αν
ο βίδος δεν έχει τοποθετηθεί στο κέντρο, πρέπει να τοποθετηθεί εκεί µόλις
οι παίκτες διαπιστώσουν το λάθος. Εξαίρεση σε αυτό αποτελεί η παρτίδα
Crawford, κατά την οποία ο βίδος πρέπει να αποµακρύνεται εντελώς από
το τάβλι.

(ii)

ΧΡΗΣΗ ΒΙ∆ΟΥ – Οι παίκτες µπορούν να χρησιµοποιήσουν τον βίδο µόνο
όταν είναι η σειρά τους να παίξουν. Ωστόσο, πρέπει να χρησιµοποιηθεί
πριν από οποιαδήποτε προσπάθεια να ρίξουν τα ζάρια, και συνεπώς δεν
µπορεί να χρησιµοποιηθεί µετά από µια άκυρη ζαριά. Ο παίκτης πρέπει να
διπλασιάσει γυρνώντας τον βίδο και τοποθετώντας τον στην αγωνιστική
επιφάνεια, έτσι ώστε ο βίδος να δείχνει το αµέσως µεγαλύτερο επίπεδο
από το
προηγούµενο (η φυσική πράξη) και λέγοντας τη λέξη
«διπλασιάζω» ή άλλες ισοδύναµες (η λεκτική πράξη). Σε µατς µε ρολόι, ο
παίκτης πρέπει επίσης να ενεργοποιήσει το ρολόι του αντιπάλου του. Για
την άρση κάθε αµφιβολίας, και παρά το οτιδήποτε σε αντίθεση παραπάνω,
είτε (i) η λεκτική ή η φυσική πράξη από µόνες τους, είτε (ii) η επίδειξη
πρόθεσης ενός παίκτη να διπλασιάσει, συµπεριλαµβανοµένου του να
απλώσει το χέρι του προς τον βίδο, να δείξει, να αγγίξει ή να σηκώσει τον
βίδο, θεωρούνται έγκυρες χρήσεις του βίδου.

(iii)

ΑΠΟ∆ΟΧΗ / ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΒΙ∆ΟΥ – Οι παίκτες γενικά αποδέχονται τον
διπλασιασµό τοποθετώντας τον βίδο στη δική τους πλευρά του τάβλι (η
φυσική πράξη) και λέγοντας τη λέξη «δέχοµαι» ή άλλες ισοδύναµες (η
λεκτική πράξη). Ο βίδος πρέπει τότε να τοποθετηθεί µέσα στα πλαίσια του
τάβλι, ορατός και από τους δύο παίκτες, στην πλευρά του παίκτη που τον
δέχτηκε. Οι παίκτες γενικά απορρίπτουν τον διπλασιασµό τοποθετώντας
τον βίδο στο κέντρο µε την πλευρά «1» ή «64» προς τα πάνω (η φυσική
πράξη) και λέγοντας τη λέξη «πάσο» ή άλλες ισοδύναµες (η λεκτική
πράξη). Σε µατς µε ρολόι, όταν ένας παίκτης αποδέχεται τον βίδο, πρέπει
επίσης να ενεργοποιήσει το ρολόι του αντιπάλου του, ενώ όταν τον
απορρίπτει πρέπει επίσης να σταµατήσει το ρολόι. Ωστόσο, και παρά το
οτιδήποτε σε αντίθεση παραπάνω, είτε η λεκτική είτε η φυσική πράξη από
µόνες τους θεωρούνται έγκυρη αποδοχή ή απόρριψη του βίδου ανάλογα.
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(iv)

ΚΑΝΟΝΑΣ CRAWFORD – Ο κανόνας Crawford ισχύει για όλα τα µατς.
Στην πρώτη παρτίδα κατά την οποία ένας παίκτης βρίσκεται ακριβώς έναν
πόντο µακριά από το να κερδίσει το µατς (η παρτίδα Crawford) κανείς από
τους παίκτες δεν µπορεί να χρησιµοποιήσει τον βίδο. Παίκτης που
υπολείπεται στο σκορ και διπλασιάζει στην παρτίδα Crawford µπορεί να
τιµωρηθεί µε αφαίρεση πόντων, αφαίρεση χρόνου µατς ή κατακύρωση του
µατς υπέρ του προηγούµενου στο σκορ αντιπάλου του. Παίκτης που
υπολείπεται στο σκορ και δέχεται στην παρτίδα Crawford βίδο από τον
αντίπαλό του που προηγείται χωρίς ο υπολειπόµενος στο σκορ παίκτης να
το υποδείξει άµεσα ώστε να ακυρωθεί ο διπλασιασµός, µπορεί (ο
υπολειπόµενος στο σκορ παίκτης) να τιµωρηθεί µε αφαίρεση πόντων,
αφαίρεση χρόνου µατς ή κατακύρωση του µατς υπέρ του προηγούµενου
στο σκορ αντιπάλου του. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο υπολειπόµενος στο
σκορ παίκτης µπορεί να τιµωρηθεί µε αποκλεισµό από το υπόλοιπο
Τουρνουά. Παίκτης που προηγείται στο σκορ µπορεί επίσης να τιµωρηθεί
για παραβίαση του κανόνα Crawford κατά την κρίση του ∆ιευθυντή
Αγώνων. Ο ∆ιευθυντής Αγώνων υποχρεούται να παρέµβει αν ενηµερωθεί
ότι έγινε διπλασιασµός σε παρτίδα Crawford, έτσι ώστε να ακυρωθεί ο
διπλασιασµός. Αν ένας παίκτης διπλασιάσει στην παρτίδα Crawford, ο
διπλασιασµός ακυρώνεται στις εξής περιπτώσεις:
(a) Αν η παρτίδα είναι σε εξέλιξη. Όταν ακυρώνεται ένας
διπλασιασµός σε παρτίδα σε εξέλιξη, η παρτίδα συνεχίζεται
χωρίς τη χρήση του βίδου.
(b) Αν η παρτίδα έχει τελειώσει αλλά η επόµενη δεν έχει ακόµα
ξεκινήσει. Όταν ένας διπλασιασµός ακυρώνεται ανάµεσα σε
δυο παρτίδες, η καταγραφή του σκορ διορθώνεται ώστε τα
σύνολα να ισούται µε τον αριθµό των πόντων που θα ήταν
σωστός χωρίς τη χρήση του βίδου.
(c) Αν η παρτίδα στην οποία έγινε ο διπλασιασµός ήταν η
τελευταία παρτίδα του µατς. Όταν ένας διπλασιασµός
ακυρώνεται µετά το τέλος του µατς, η καταγραφή του σκορ
διορθώνεται, αν χρειάζεται, ώστε τα σύνολα να ισούται µε τον
αριθµό των πόντων που θα ήταν σωστός χωρίς τη χρήση του
βίδου και το µατς, αν χρειάζεται, συνεχίζεται.

(v)

ΠΡΟΩΡΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ – Αν ένας παίκτης διπλασιάσει πριν την
ολοκλήρωση της κίνησης του αντιπάλου του, ο διπλασιασµός ισχύει αν
είναι κατά τα άλλα έγκυρος. Ο αντίπαλος τότε µπορεί να ολοκληρώσει το
παίξιµό του γνωρίζοντας ότι ο παίκτης θα διπλασιάσει.

(vi)

∆ΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο – Αν ένας παίκτης
έγκυρα διπλασιάσει ή δεχτεί ή απορρίψει βίδο αλλά σε λανθασµένο
επίπεδο, η ενέργειά του είναι έγκυρη αλλά το επίπεδο του βίδου πρέπει να
διορθωθεί, έτσι ώστε να είναι συνεπές µε το επίπεδο ενός σωστού βίδου.

(vii)

∆ΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΝΕΚΡΟ ΒΙ∆Ο – Αν ένας παίκτης κατέχει τον
βίδο, ο οποίος έχει τέτοια τιµή που θα ήταν αρκετή για τον παίκτη για να
κερδίσει το µατς, ο βίδος θεωρείται «νεκρός», δηλαδή δεν είναι πλέον
διαθέσιµος για περαιτέρω χρήση από αυτόν τον παίκτη. Αν κάτω από
αυτές τις συνθήκες ο παίκτης κατά λάθος διπλασιάσει, αυτή η ενέργεια
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θεωρείται άκυρη και ο διπλασιασµός πρέπει να ακυρωθεί στις ίδιες τρεις
περιπτώσεις που έχουν εφαρµογή στην ακύρωση ενός λανθασµένου
διπλασιασµού κατά την παρτίδα Crawford (παράγραφοι (iv) (a) έως (c))
εκτός από το ότι η τιµή του προηγούµενου (νεκρού) βίδου θα καθορίσει
τον αριθµό των πόντων που θα παιχτούν στην παρτίδα.
(viii) ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ∆ΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΙ, BEAVERS ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΑΣ JACOBY
– Για την άρση κάθε αµφιβολίας, οι αυτόµατοι διπλασιασµοί, τα beavers
και ο κανόνας Jacoby είναι αυστηρά αρχές money game και συνεπώς δεν
επιτρέπονται σε Τουρνουά backgammon.
(ix)

∆ΙΑΦΩΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΒΙ∆ΟΥ – Οι παίκτες
πρέπει να φροντίζουν να διασφαλίζουν σε διαρκή βάση ότι η θέση και η
τιµή του βίδου είναι σωστές. Σε περίπτωση διαφωνίας γενικά θεωρείται
ότι η εκάστοτε θέση και η τιµή του βίδου είναι οι σωστές και είναι
υποχρέωση του παίκτη που τις αµφισβητεί να αποδείξει τους ισχυρισµούς
του.

4.5 Ολοκλήρωση παιχνιδιού
Όλες οι παρτίδες και τα µατς πρέπει να παίζονται µέχρι την ολοκλήρωσή τους, εκτός
αν τελειώσουν µε πάσο σε διπλασιασµό ή, αν το µατς παίζεται µε ρολόι, από εκπνοή
του χρόνου κάποιου παίκτη. Ωστόσο, αν δεν υπάρχει επαφή µεταξύ των πουλίων ή αν
είναι αδύνατο να προκύψει οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσµα, ένας παίκτης µπορεί να
αποδεχτεί κατάλληλα την ήττα µονής, διπλής ή τριπλής παρτίδας. Οι παίκτες δεν
επιτρέπεται να συµφωνήσουν το αποτέλεσµα µιας παρτίδας ή ενός µατς µε
οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Όλα τα µατς πρέπει να παίζονται στο σωστό
προκαθορισµένο µήκος. Παραβίαση του κανονισµού αυτού µπορεί να έχει ως
αποτέλεσµα τον αποκλεισµό ενός ή και των δύο παικτών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις
οι παίκτες µπορεί να τιµωρηθούν µε προσωρινό ή µόνιµό αποκλεισµό από
µελλοντικά Τουρνουά της Οµοσπονδίας.
4.6 Αναφορά αποτελεσµάτων
Ο νικητής πρέπει να αναφέρει το αποτέλεσµα του µατς στον ∆ιευθυντή Αγώνων το
συντοµότερο δυνατόν µετά το τέλος του µατς. Ο ∆ιευθυντής Αγώνων πρέπει να
επιβεβαιώσει το αποτέλεσµα και να το καταγράψει στον πίνακα του Τουρνουά. Αν
ένα αποτέλεσµα καταγραφεί λανθασµένα, µπορεί να διορθωθεί αν η διόρθωση γίνει
µέσα σε λογικό χρονικό διάστηµα ακόµα και αν οποιοσδήποτε από τους παίκτες έχει
ξεκινήσει επόµενο µατς στο Τουρνουά. Σε περίπτωση που το Τουρνουά διεξάγεται µε
ελβετικό σύστηµα (FT), τότε είναι στη διακριτική ευχέρεια του ∆ιευθυντή Αγώνων
να ακυρώσει την κλήρωση του επόµενου γύρου και να σταµατήσει µατς που πιθανόν
έχουν ξεκινήσει στα πλαίσιά του, ώστε να διορθώσει το λανθασµένο αποτέλεσµα.
4.7 Καταγραφή σκορ
Και οι δύο παίκτες ενθαρρύνονται να καταγράφουν το σκορ του µατς σε διαρκή βάση
και να το ανακοινώνουν ο ένας στον άλλο πριν από κάθε παρτίδα. Πριν την έναρξη
της παρτίδας Crawford οι παίκτες πρέπει να ανακοινώσουν ο ένας στον άλλο το
γεγονός ότι παίζεται η παρτίδα Crawford. Αν οι παίκτες συµφωνήσουν, επιτρέπεται
να χρησιµοποιήσουν πίνακα καταγραφής σκορ που να δείχνει το µήκος του µατς, το
σκορ και την κατάσταση Crawford. Πίνακας καταγραφής σκορ πρέπει να
χρησιµοποιηθεί αν ο ∆ιευθυντής Αγώνων το απαιτήσει. Οι παίκτες πρέπει να
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φροντίζουν να καταγράφουν το σκορ σε ξεχωριστά χαρτιά ακόµα και αν
χρησιµοποιείται πίνακας καταγραφής σκορ. Σε περίπτωση διαφωνίας, το χαρτί
καταγραφής του παίκτη που υπολειπόταν στο σκορ πριν τη διαφωνία θεωρείται
σωστό, εφόσον είναι καθαρό και σαφές. Αν µόνο ένας παίκτης καταγράφει το σκορ,
σε περίπτωση διαφωνίας η καταγραφή αυτή θεωρείται σωστή.
4.8 Λανθασµένο µήκος µατς
Όταν ένα µατς έχει παιχτεί και ολοκληρωθεί σε λανθασµένο µήκος, το αποτέλεσµα
εξακολουθεί να ισχύει.
∆ιαφορετικά, όταν ένα µατς είναι σε εξέλιξη σε λανθασµένο µήκος, η τρέχουσα
παρτίδα δεν επηρεάζεται, αλλά το µήκος του µατς πρέπει να διορθωθεί πριν την
επόµενη παρτίδα, αν αυτό είναι δυνατόν. Αν το µατς ολοκληρωθεί στο λανθασµένο
µήκος ως αποτέλεσµα της τρέχουσας παρτίδας, τότε η διόρθωση δεν θεωρείται
δυνατή και το αποτέλεσµα ισχύει.
Προτεινόµενη διόρθωση σε µήκος µατς επίσης δεν θεωρείται δυνατή όταν το σωστό
µήκος είναι µικρότερο από το λανθασµένο και η προτεινόµενη διόρθωση θα είχε ως
αποτέλεσµα την ολοκλήρωση του µατς. Σ’ αυτή την περίπτωση το µατς πρέπει να
συνεχιστεί στο λανθασµένο µήκος και το αποτέλεσµά του θα ισχύει.

5. ∆ΙΑΦΩΝΙΕΣ
5.1 Κλήση ∆ιευθυντή Αγώνων
Αν προκύψει µια διαφωνία µεταξύ των παικτών, πρέπει να αφήσουν ανέγγιχτα τα
ζάρια, τα πούλια, τον βίδο, την καταγραφή του σκορ και οποιοδήποτε άλλο σχετικό
αντικείµενο και να καλέσουν τον ∆ιευθυντή Αγώνων να λύσει τη διαφωνία. Αν ένας
από τους παίκτες είναι ∆ιευθυντής Αγώνων, η διαφωνία πρέπει να λυθεί από έναν
άλλο ∆ιευθυντή Αγώνων του ίδιου Τουρνουά. Αν δεν υπάρχει άλλος ∆ιευθυντής
Αγώνων, η διαφωνία πρέπει να λυθεί από µία Επιτροπή.
5.2 Ενστάσεις
Κατά των αποφάσεων του ∆ιευθυντή Αγώνων χωρεί ένσταση, η οποία όµως πρέπει
να υποβληθεί το συντοµότερο ευλόγως δυνατόν. Σε συνέχεια τέτοιας ένστασης,
πρέπει να συσταθεί Επιτροπή και να αποφασίσει επί της ένστασης το συντοµότερο
ευλόγως δυνατόν. Η Επιτροπή µπορεί, µε απλή πλειοψηφία, να επικυρώσει την
αρχική απόφαση, να την ανατρέψει ή να πάρει µια διαφορετική απόφαση.
5.3 ∆ιαθέσιµες πληροφορίες
Ο ∆ιευθυντής Αγώνων και/ή η Επιτροπή έχουν τη διακριτική ευχέρεια να ζητούν
κατά την αποκλειστική κρίση τους οποιεσδήποτε διαθέσιµες πληροφορίες θεωρούν
απαραίτητες από οποιοδήποτε άτοµο. Παίκτης που εµπλέκεται άµεσα σε µια
διαφωνία δικαιούται να επιχειρηµατολογήσει σχετικά στον ∆ιευθυντή Αγώνων και/ή
στην Επιτροπή. Οι θεατές δεν µπορούν να καταθέσουν εκτός εάν τους ζητηθεί από
τον ∆ιευθυντή Αγώνων και/ή την Επιτροπή.
5.4 ∆ικαιώµατα αναφοράς µετά από επίσηµες αποφάσεις
Οποιοδήποτε άτοµο µπορεί να αναφέρει στην Οµοσπονδία οποιαδήποτε απόφαση του
∆ιευθυντή Αγώνων ή της Επιτροπής, µε σκοπό να δηµιουργηθεί ένας κανόνας αρχής
17

και να καθιερωθεί ένα προηγούµενο στο συγκεκριµένο θέµα. Η Οµοσπονδία µπορεί
να επιβάλει κυρώσεις βάσει του παρόντος Κανονισµού.
5.5 Καθήκοντα αναφοράς του ∆ιευθυντή Αγώνων και της Επιτροπής
(i)

Κάθε απόφαση επί µιας διαφωνίας πρέπει να αναφέρεται στην
Οµοσπονδία το συντοµότερο ευλόγως δυνατόν µετά την ολοκλήρωση του
Τουρνουά. Η αναφορά πρέπει να περιλαµβάνει περιγραφή θέµατος επί του
οποίου υπήρξε διαφωνία και το σκεπτικό της απόφασης.

(ii)

Όλα τα αποτελέσµατα των µατς πρέπει να αναφέρονται στην Οµοσπονδία
και να εισάγονται σε οποιαδήποτε σχετική βάση δεδοµένων ή σύστηµα
κατάταξης το συντοµότερο ευλόγως δυνατόν µετά την ολοκλήρωση του
Τουρνουά.
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