ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
BACKGAMMON 2017-18

ΓΕΝΙΚΑ
1. Προκηρύσσεται, από τη ∆ιοικούσα Επιτροπή για τη ∆ηµιουργία Οµοσπονδίας
Backgammon Ελλάδος (στο εξής ∆ιοργανώτρια Αρχή) η διεξαγωγή του
Ατοµικού Πρωταθλήµατος Ελλάδος Backgammon 2017-18 (στο εξής
Πρωτάθληµα).
2. Η διεξαγωγή του Πρωταθλήµατος, θα γίνει σε τρεις φάσεις, την
Προκριµατική, τη Φάση των Οµίλων και την Τελική, κατά την περίοδο
Σεπτεµβρίου 2017 - Ιουνίου 2018.
3. Οι συµµετέχοντες θα διαγωνιστούν αποκλειστικά στο διεθνές παιχνίδι
αγωνιστικού τάβλι (Backgammon). Ισχύουν οι κανονισµοί που είναι
αναρτηµένοι στην ιστοσελίδα του συλλόγου Ελληνική Οµοσπονδία
Backgammon.

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ
4. Η Προκριµατική Φάση θα διεξαχθεί σε τρεις πόλεις, της Αθήνας, της
Καρδίτσας και της Λάρισας. Υπεύθυνοι της κάθε πόλης ορίζονται αντίστοιχα
οι σύλλογοι Ελληνική Οµοσπονδία Backgammon, Σύγχρονο Αγωνιστικό
Τάβλι Όµιλος Καρδίτσας και Όµιλος Αγωνιστικού Μπριτζ Λάρισας (Τµήµα
Backgammon).
5. Εκτός από τον αριθµό και τη σειρά των προκρινόµενων από κάθε πόλη, οι
υπεύθυνοι σύλλογοι καθορίζουν κάθε σχετική λεπτοµέρεια σχετικά µε την
Προκριµατική τους Φάση, όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, τον
αριθµό, τις ηµεροµηνίες και τον τόπο διεξαγωγής των αγωνιστικών, τη χρήση
χρονοµέτρων, τα µήκη µατς, το ύψος των εγγραφών και των συµµετοχών ανά
παίκτη, τη διανοµή των επάθλων, το σύστηµα βαθµολογίας και τα κριτήρια
ισοβαθµίας.
6. Οι υπεύθυνοι σύλλογοι των πόλεων οφείλουν να έχουν δηλώσει στη
∆ιοργανώτρια Αρχή τα ονόµατα των προκριθέντων, καθώς και να έχουν
εισπράξει τις συµµετοχές τους στη Φάση των Οµίλων και στην Τελική Φάση
το αργότερο επτά (7) ηµέρες πριν από τη διεξαγωγή της Φάσης των Οµίλων.

ΦΑΣΗ ΤΩΝ ΟΜΙΛΩΝ
7. Η Φάση των Οµίλων θα διεξαχθεί το Σάββατο 19 Μαΐου 2018 στη Λαµία. Η
∆ιοργανώτρια Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να αλλάξει την ηµεροµηνία ή / και
τον τόπο διεξαγωγής . Κάθε τέτοια αλλαγή θα ανακοινώνεται άµεσα στους
συλλόγους, θα αναρτάται έγκαιρα στην ιστοσελίδα της Ελληνικής
Οµοσπονδίας Backgammon και θα δηµοσιοποιείται σε µέσα κοινωνικής
δικτύωσης.

8. Η Φάση των Οµίλων θα διεξαχθεί µε τη χρήση χρονόµετρου. Ο χρόνος κάθε
παίκτη ορίζεται σε δώδεκα δευτερόλεπτα «δωρεάν» ανά κίνηση, συν τον
συνολικό χρόνο της αναµέτρησης, ο οποίος προσδιορίζεται σε δύο λεπτά για
κάθε πόντο µήκους µατς ανά παίκτη. Για παράδειγµα, για αγώνα 9 πόντων
κάθε παίκτης έχει συνολικό χρόνο (9 x 2), δηλαδή 18 λεπτά. Προβλέπεται ένα
πεντάλεπτο διάλειµµα για κάθε παίκτη για µήκος µατς µέχρι και έντεκα (15)
πόντους και δύο πεντάλεπτα διαλείµµατα για κάθε παίκτη για µεγαλύτερα
µατς.
9. Στη Φάση των Οµίλων προκρίνονται οι εξής 16 παίκτες:
•
•
•

Οι παίκτες που τερµάτισαν στις θέσεις 7 έως και 14 της προκριµατικής
φάσης της Αθήνας (Α7-Α14).
Οι παίκτες που τερµάτισαν στις θέσεις 5 έως και 9 της προκριµατικής
φάσης της Καρδίτσας (Κ5-Κ9).
Οι παίκτες που τερµάτισαν στις θέσεις 3 έως και 5 της προκριµατικής
φάσης της Λάρισας (Λ3-Λ5).

10. Οι δεκαέξι προκριθέντες χωρίζονται σε τέσσερις οµίλους των τεσσάρων
παικτών και αγωνίζονται µε ελβετικό σύστηµα FT διπλού αποκλεισµού
(δηλαδή, για να αποκλειστεί κάποιος παίκτης απαιτούνται δύο ήττες). Το bye
(ρεπό, γύρος χωρίς αγώνα για έναν παίκτη) δίνεται στην κορυφή της
τρέχουσας βαθµολογίας. Όλα τα µατς θα έχουν µήκος 9 πόντους. Η
∆ιοργανώτρια Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να αλλάξει το µήκος των µατς πριν
την έναρξή των αγώνων.
11. Τα ζευγάρια στον πρώτο γύρο των οµίλων ορίζονται ως εξής:
•
•
•
•

Όµιλος 1: Α7 – Α14 και Κ8 – Λ5
Όµιλος 2: Α8 – Α13 και Κ7 – Λ4
Όµιλος 3: Α9 – Α12 και Κ6 – Λ3
Όµιλος 4: Α10 – Α11 και Κ5 – Κ9

12. Οι τέσσερις νικητές των οµίλων (Ο1-Ο4) παίρνουν την πρόκριση για την
Τελική Φάση.
13. Η συµµετοχή των παικτών στη Φάση των Οµίλων ορίζεται στα €50 για τον
καθένα. Το συνολικό ποσό από όλους τους οµίλους (€800) µεταφέρεται στην
Τελική Φάση.
14. Παίκτης που έχει προκριθεί στη Φάση των Οµίλων οφείλει να έχει
προπληρώσει τη συµµετοχή του σ’ αυτήν, τουλάχιστον επτά (7) ηµέρες πριν
από τη διεξαγωγή της, αλλιώς θεωρείται πως δεν επιθυµεί τη συµµετοχή του,
οπότε καλείται να αγωνιστεί στη θέση του ο πρώτος επιλαχών της
βαθµολογίας της προκριµατικής φάσης από την οποία προκρίθηκε. Στην
περίπτωση αυτή, ο επιλαχών καταλαµβάνει την τελευταία θέση στην
κατάταξη που δίνει πρόκριση από τον όµιλό του και όλοι οι ευρισκόµενοι
κάτω από τον παραιτηθέντα, προωθούνται κατά µία θέση. Εύλογα
µεταβάλλονται και τα ζευγάρια των αγώνων. Η εµπρόθεσµη καταβολή του
δικαιώµατος συµµετοχής στη Φάση των Οµίλων αποδεικνύεται µε την
επίδειξη καταθετηρίου τραπέζης που αφορά στον τραπεζικό λογαριασµό της
∆ιοργανώτριας Αρχής ή µέσω ρητής δήλωσης µέλους της ότι το ποσόν έχει
δοθεί ιδιοχείρως στον ίδιο.

15. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, κάποια από τις τρεις
προκριµατικές φάσεις (Αθήνα, Καρδίτσα και Λάρισα) δεν καταστεί δυνατόν
να συµπληρώσει τον αριθµό των προκριθέντων της, οι κενές θέσεις
συµπληρώνονται εναλλάξ από τις άλλες δύο µε πρώτη την προκριµατική
φάση που είχε λιγότερους προκριθέντες. Οι αντικαταστάτες τοποθετούνται
στις θέσεις των αντικαθιστάµενων και τα ζευγαρώµατα δεν αλλάζουν.

ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ
16. Η Τελική Φάση θα διεξαχθεί το τριήµερο Παρασκευή 15 έως και Κυριακή 17
Ιουνίου 2018 στην Αθήνα. Η ∆ιοργανώτρια Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να
αλλάξει την ηµεροµηνία ή / και τον τόπο διεξαγωγής. Κάθε τέτοια αλλαγή θα
ανακοινώνεται άµεσα στους συλλόγους, θα αναρτάται έγκαιρα στην
ιστοσελίδα της Ελληνικής Οµοσπονδίας Backgammon και θα δηµοσιοποιείται
σε µέσα κοινωνικής δικτύωσης.
17. Οι αγώνες της Τελικής Φάσης του Πρωταθλήµατος θα διεξάγονται
αποκλειστικά µε τη χρήση χρονοµέτρων («σκακιστικών» ρολογιών). Ο
χρόνος κάθε παίκτη ορίζεται σε δώδεκα δευτερόλεπτα «δωρεάν» ανά κίνηση,
συν τον συνολικό χρόνο της αναµέτρησης, ο οποίος προσδιορίζεται σε δύο
λεπτά ανά πόντο µήκους αγώνα. Για παράδειγµα, για αγώνα 11 πόντων κάθε
παίκτης έχει συνολικό χρόνο (11 x 2), δηλαδή 22 λεπτά. Προβλέπεται ένα
πεντάλεπτο διάλειµµα για κάθε παίκτη για µήκος µατς µέχρι και έντεκα (11)
πόντους και δύο πεντάλεπτα διαλείµµατα για κάθε παίκτη για µεγαλύτερα
µατς.
18. Στην Τελική Φάση προκρίνονται οι εξής 16 παίκτες:
•
•
•
•

Οι πρώτοι 6 της βαθµολογίας της προκριµατικής φάσης της Αθήνας
(Α1-Α6).
Οι πρώτοι 4 της βαθµολογίας της προκριµατικής φάσης της Καρδίτσας
(Κ1-Κ4).
Οι πρώτοι 2 της βαθµολογίας της προκριµατικής φάσης της Λάρισας
(Λ1-Λ2).
Οι 4 νικητές της Φάσης των Οµίλων (Ο1-Ο4).

19. Η Τελική Φάση θα διεξαχθεί µε σύστηµα Progressive Consolation
(προοδευτικού οµίλου παρηγοριάς) διπλού αποκλεισµού, κατά το οποίο ο
νικητής του Οµίλου των Ηττηµένων (Fighters’ Bracket) αντιµετωπίζει τον
φιναλίστ του Οµίλου των Αήττητων (Main Bracket) και ο νικητής αυτού του
αγώνα αντιµετωπίζει στον τελικό τον νικητή του Οµίλου των Αήττητων, µε
τον τελευταίο να έχει περιθώριο µίας ήττας.
20. Τα µήκη µατς ορίζονται ως εξής:
• Όµιλος Αήττητων: 11 πόντοι.
• Όµιλος Ηττηµένων: 9 πόντοι.
• (Νικητής Οµίλου Ηττηµένων) – (φιναλίστ Οµίλου Αήττητων): 9
πόντοι.
• Τελικός 1: 15 πόντοι.
• Τελικός 2 (αν χρειαστεί): 11 πόντοι.

21. Οι παίκτες Α1, Κ1, Α2, και Κ2 εισάγονται στα προηµιτελικά του Οµίλου των
Αήττητων, οι παίκτες Α3, Λ1, Α4 και Κ3, εισάγονται στον Γύρο των 16, ενώ
οι παίκτες Α5, Κ4, Α6, Λ2, Ο1, Ο2, Ο3 και Ο4 στον Γύρο των 32 του Οµίλου
των Αήττητων. Στο σχετικό σχεδιάγραµµα τουρνουά (ladder), το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, τοποθετούνται οι 16
προκριθέντες ως εξής (παίκτης=θέση):
• Κ4=1, Ο3=32, A6=4, Ο2=29, A5=2, Ο4=31, Λ2=3, Ο1=30,
• A4 στο µατς 25, Κ3 στο µατς 27, Λ1 στο µατς 29, A3 στο µατς 31,
• Κ1 στο µατς 41, Α2 στο µατς 42, A1 στο µατς 43, Κ2 στο µατς 44.
Οι χαµένοι κάθε µατς του Οµίλου των Αήττητων τοποθετούνται στην
αντίστοιχη θέση στον Όµιλο των Ηττηµένων, π.χ. ο χαµένος του µατς «(1»
τοποθετείται στη θέση «L1» κ.ο.κ.
22. Το πρόγραµµα της Τελικής Φάσης ορίζεται ως εξής:
Παρασκευή 16 Ιουνίου
9:00 µ.µ. – 10:45 µ.µ.: Γύρος των 32, Όµιλος Αήττητων (11 π.)
Σάββατο 17 Ιουνίου
11.00 – 12.45: Γύρος των 16, Όµιλος Αήττητων (11 π.)
1.00 – 2.30: Γύρος των 32, Όµιλος Ηττηµένων (9 π.)
3.30 – 5.15: Προηµιτελικοί Οµίλου Αήττητων (11 π.)
5.30 – 7.00: Γύρος των 16, Όµιλος Ηττηµένων (9 π.)
7.00 – 8.45: Ηµιτελικοί Οµίλου Αήττητων (11 π.)
7.15 – 8.45: Προηµιτελικοί Οµίλου Ηττηµένων (9 π.)
9.00 – 10.45: Ηµιτελικοί Οµίλου Ηττηµένων (9 π.)
Κυριακή 18 Ιουνίου
10.30 – 12.00: Τελικός Οµίλου Ηττηµένων (9 π.)
10.30 – 12.15: Τελικός Όµιλος Αήττητων (11 π.)
12.30 – 2.00: Νικητής Οµίλου Ηττηµένων / Ηττηµένος Οµίλου Αήττητων
(9 π.)
2.45 – 5.15: Τελικός 1 (15 π.)
5.30 – 7.15: Τελικός 2 (αν χρειαστεί, 11 π.)
Η ∆ιοργανώτρια Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να µεταβάλλει το πρόγραµµα
ώστε να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της διοργάνωσης.
23. Ο νικητής κατακτά τον τίτλο του Πρωταθλητή Ελλάδος 2018, ο αντίπαλός
του στον τελικό κατατάσσεται δεύτερος, ενώ ο ηττηµένος του αγώνα Νικητής
Οµίλου Ηττηµένων / Ηττηµένος Οµίλου Αήττητων τρίτος.
24. Στην Τελική Φάση µεταφέρονται οι συµµετοχές των παικτών της Φάσης των
Οµίλων. Οι νικητές των οµίλων (Ο1-Ο4) καταθέτουν άµεσα µε την πρόκρισή
τους στην Τελική Φάση επιπλέον συµµετοχή 50 ευρώ ο καθένας. Η
συµµετοχή στην Τελική Φάση για τους υπόλοιπους 12 παίκτες ορίζεται στα
100 ευρώ για κάθε παίκτη.
25. Παίκτης που έχει προκριθεί απευθείας στην Τελική Φάση οφείλει να έχει
προπληρώσει τη συµµετοχή του σ’ αυτήν, τουλάχιστον επτά (7) ηµέρες πριν
από τη διεξαγωγή της Φάσης των Οµίλων, αλλιώς θεωρείται πως δεν επιθυµεί
τη συµµετοχή του, οπότε καλείται να αγωνιστεί στη θέση του ο πρώτος

επιλαχών της βαθµολογίας του οµίλου του. Στην περίπτωση αυτή, ο επιλαχών
καταλαµβάνει την τελευταία θέση στην κατάταξη που δίνει πρόκριση από τον
όµιλό του και όλοι οι ευρισκόµενοι κάτω από τον παραιτηθέντα, προωθούνται
κατά µία θέση. Εύλογα µεταβάλλονται και τα ζευγάρια των αγώνων τόσο της
Φάσης των Οµίλων όσο και της Τελικής Φάσης. Η εµπρόθεσµη καταβολή του
δικαιώµατος συµµετοχής στη Φάση των Οµίλων αποδεικνύεται µε την
επίδειξη καταθετηρίου τραπέζης που αφορά στον τραπεζικό λογαριασµό της
∆ιοργανώτριας Αρχής ή µέσω ρητής δήλωσης µέλους της ότι το ποσόν έχει
δοθεί ιδιοχείρως στον ίδιο.
26. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, κάποια από τις τρεις
προκριµατικές φάσεις (Αθήνα, Καρδίτσα και Λάρισα) δεν καταστεί δυνατόν
να συµπληρώσει τον αριθµό των προκριθέντων της, οι κενές θέσεις
συµπληρώνονται εναλλάξ από τις άλλες δύο µε πρώτη την προκριµατική
φάση που είχε λιγότερους προκριθέντες. Ο επιλαχών καταλαµβάνει την
τελευταία θέση της ελλιπούς προκριµατικής φάσης και όλοι οι ευρισκόµενοι
κάτω από τον παραιτηθέντα, προωθούνται κατά µία θέση. Εύλογα
µεταβάλλονται και τα ζευγάρια των αγώνων.

ΕΠΑΘΛΑ
27. Με κύπελλα βραβεύονται οι πρώτοι δύο της Τελικής Φάσης.
28. Τo ποσό που θα συγκεντρωθεί από το σύνολο των συµµετοχών στην Τελική
Φάση, διανέµεται ως εξής: Πρωταθλητής €900, ∆εύτερος €400, Τρίτος €200,
∆ιοικούσα Επιτροπή €700. Τα έξοδα των Κυπέλλων βαρύνουν τη
∆ιοργανώτρια Αρχή.

