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ΓΕΝΙΚΑ
1. Σύµφωνα µε σχετική Προκήρυξή της ∆ιοικούσας Επιτροπής για τη
∆ηµιουργία Οµοσπονδίας Backgammon Ελλάδος, το Κύπελλο Ελλάδος
Backgammon 2017-18 (στο εξής Κύπελλο) θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις, την
Προκριµατική και την Τελική. Με την ίδια προκήρυξη, ο Όµιλος
Πνευµατικών Αθληµάτων Χολαργού (ΟΠΑΧ, στο εξής ∆ιοργανώτρια Αρχή)
προβλέπεται να διοργανώσει Προκριµατική Φάση από την οποία θα προκριθεί
ένας παίκτης στην Τελική Φάση. Η παρούσα προκήρυξη αφορά τη διεξαγωγή
µόνο της Προκριµατικής Φάσης.
2. Ο ΟΠΑΧ, στο πλαίσιο της Προκριµατικής Φάσης του Κυπέλλου,
προκηρύσσει τη διεξαγωγή δύο τουρνουά στην Αθήνα, στις 27 Ιανουαρίου
2018 και στις 17 Μαρτίου 2018 και ενός τουρνουά Play Off την Κυριακή 22
Απριλίου 2018. Η ∆ιοργανώτρια Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να αλλάξει τις
ηµεροµηνίες διεξαγωγής. Κάθε τέτοια αλλαγή θα ανακοινώνεται άµεσα, θα
αναρτάται έγκαιρα στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Οµοσπονδίας
Backgammon και θα δηµοσιοποιείται σε µέσα κοινωνικής δικτύωσης.
3. Η συµµετοχή στην Προκριµατική Φάση είναι ανοικτή σε όλους τους παίκτες
και δεν περιορίζεται στα µέλη της ∆ιοργανώτριας Αρχής.
4. Οι συµµετέχοντες θα διαγωνιστούν αποκλειστικά στο διεθνές παιχνίδι
Backgammon. Ισχύουν οι κανονισµοί που είναι αναρτηµένοι στην ιστοσελίδα
της Ελληνικής Οµοσπονδίας Backgammon. Η ∆ιοργανώτρια Αρχή διατηρεί
το δικαίωµα να αρνηθεί σε παίκτη τη συµµετοχή σε οποιοδήποτε τουρνουά
της διοργάνωσης χωρίς να οφείλει εξήγηση.
5. Οι αγώνες της Προκριµατικής Φάσης θα διεξάγονται αποκλειστικά µε τη
χρήση χρονοµέτρων. Εάν τα ρολόγια δεν επαρκούν για όλους τους αγώνες
που διεξάγονται ταυτόχρονα, θα τοποθετούνται κατόπιν επιλογής του
∆ιευθυντή Αγώνων, σε αγώνες που κρίνονται ως πιθανοί να προκαλέσουν
καθυστέρηση. 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 13 πόντων κάθε παίκτης έχει συνολικό χρόνο (13 x 2),
δηλαδή 26 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. Η ∆ιοργανώτρια Αρχή διατηρεί το
δικαίωµα να αλλάξει τον διαθέσιµο χρόνο ανά παίκτη πριν την έναρξη του
τουρνουά.

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ
6. Κατά την Προκριµατική Φάση θα διεξαχθούν δύο ανεξάρτητες µεταξύ τους
ηµερίδες, κάθε µια από τις οποίες θα έχει κυρίως τουρνουά (main) και
τουρνουά της παρηγοριάς (consolation). Η πρόκριση και ο αποκλεισµός κάθε
παίκτη καθορίζονται από αγώνες νοκ άουτ µε σύστηµα progressive
consolation.
7. Οι αγώνες του main θα ολοκληρώνονται στους 13 πόντους, πλην του τελικού,
που θα διεξάγεται στους 15. Οι αγώνες του consolation θα ολοκληρώνονται
στους 9 πόντους, πλην του τελικού, που θα διεξάγεται στους 11. Η
∆ιοργανώτρια Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να αλλάξει το µήκος των αγώνων
πριν την έναρξη του τουρνουά.
8. Ο νικητής του main κατακτά το επιµέρους τουρνουά της Προκριµατικής
Φάσης. Ο αντίπαλός του στον τελικό (φιναλίστ) κατατάσσεται δεύτερος, ενώ
ο νικητής του consolation τρίτος. Οι τρεις πρώτοι, προκρίνονται στο τουρνουά
Play Off.
9. Κάθε παίκτης δικαιούται να διεκδικήσει µία έως δύο θέσεις στα Play Off,
ανάλογα µε τις διακρίσεις του στα Προκριµατικά. Παίκτες µε περισσότερες
από µία εξασφαλισµένες θέσεις στα Play Off, πληρώνουν µόνον ένα δικαίωµα
συµµετοχής σ’ αυτά.
10. Στα προκριµατικά τουρνουά θα υπάρχει προαιρετικό side bet ίσο µε τη
συµµετοχή ενός παίκτη, και το οποίο θα κερδίζει όποιος προχωρήσει
περισσότερο στο main µεταξύ όσων αποφάσισαν να συµµετάσχουν στο side
bet. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι διαγωνιζόµενοι στο side bet
αποκλειστούν στον ίδιο γύρο του main, το έπαθλο κερδίζει όποιος
προχωρήσει περισσότερο στο consolation. Σε περίπτωση και νέας ισοβαθµίας,
το side bet µοιράζεται. Για τον καθορισµό του νικητή µετράει µόνο ο γύρος
αποκλεισµού των παικτών και όχι τυχόν bye ή η διαφορά πόντων. Η
∆ιοργανώτρια Αρχή παρακρατεί το 10% του συνολικού ποσού των side bet.

PLAY OFF
11. Παίκτης που έχει προκριθεί στην Τελική Φάση του Κυπέλλου από
προκριµατική φάση άλλου συλλόγου, όπως αυτές περιγράφονται στη σχετική
Προκήρυξή της ∆ιοικούσας Επιτροπής για τη ∆ηµιουργία Οµοσπονδίας
Backgammon Ελλάδος, έχει δικαίωµα να συµµετάσχει στο τουρνουά Play
Off.
12. Τα Play Off θα διεξαχθούν οµοίως µε σύστηµα νοκ άουτ. Θα
πραγµατοποιηθεί µόνο κυρίως τουρνουά (main) χωρίς τουρνουά της
παρηγοριάς.
13. Τα µήκη µατς των Play Off θα είναι: στους 15 πόντους οι προηµιτελικοί,
στους 17 οι ηµιτελικοί και στους 19 ο τελικός. Η ∆ιοργανώτρια αρχή διατηρεί
το δικαίωµα να αλλάξει τα µήκη µατς.
14. Τα Play Off διεξάγονται ως εξής: Στον πρώτο προηµιτελικό ο φιναλίστ του
πρώτου τουρνουά αντιµετωπίζει τον νικητή του consolation του δεύτερου
τουρνουά (F1-C2), ενώ στον δεύτερο προηµιτελικό ο φιναλίστ του δεύτερου
τουρνουά αντιµετωπίζει τον νικητή του consolation του πρώτου τουρνουά
(F2-C1). Στα ηµιτελικά, ο νικητής του πρώτου µατς αντιµετωπίζει τον νικητή

του δεύτερου τουρνουά (F1/C2 – M2), ενώ ο νικητής του δεύτερου µατς
αντιµετωπίζει τον νικητή του πρώτου τουρνουά (F2/C1 – M1).
15. ∆εν διεξάγεται αγώνας κατάταξης µεταξύ των ηττηµένων των δύο
ηµιτελικών. Ο ηττηµένος στον τελικό κατατάσσεται δεύτερος στον όµιλο της
Αθήνας. Ο νικητής των Play Off, προκρίνεται στην Τελική Φάση του
Κυπέλλου Ελλάδος, όπως αυτή περιγράφεται στη σχετική Προκήρυξή της
∆ιοικούσας Επιτροπής για τη ∆ηµιουργία Οµοσπονδίας Backgammon
Ελλάδος.
16. Σε περιπτώσεις πολλαπλών προκρίσεων κάποιου παίκτη στα Play Off,
συµβαίνουν τα εξής: Εάν ο παίκτης αυτός έχει δύο θέσεις φιναλίστ
Προκριµατικού ή νικητή consolation, τότε προκρίνεται αυτοµάτως στα
ηµιτελικά, και αντιµετωπίζει τον νικητή του πρώτου Προκριµατικού
τουρνουά. Σε περίπτωση που έχει νίκη σε main και µία δεύτερη ή τρίτη θέση,
τότε αγωνίζεται κανονικά στα προηµιτελικά και, σε περίπτωση νίκης του,
προκρίνεται αυτοµάτως στον τελικό, καθώς θεωρείται πως αντιµετώπισε τον
εαυτό του στον ηµιτελικό. Για να γίνει αυτό, αν χρειαστεί, τα ζευγάρια στους
προηµιτελικούς µεταβάλλονται σε F1-F2 και C1-C2. Σε περίπτωση που έχει
κερδίσει δύο main των Προκριµατικών προκρίνεται απ’ ευθείας στον τελικό,
καθώς θεωρείται πως αντιµετώπισε τον εαυτό του στα προηµιτελικά. Σε κάθε
περίπτωση, αν χρειαστεί, γίνεται κλήρωση για τις υπόλοιπες θέσεις.
17. Παίκτης που προκρίνεται στο τουρνουά Play Off καταβάλλει αυτοµάτως τη
συµµετοχή του σ’ αυτό, η οποία παρακρατείται από το χρηµατικό του έπαθλο.
Παίκτης που αδυνατεί να συµµετάσχει στα Play Off οφείλει να το έχει
δηλώσει τουλάχιστον επτά (7) ηµέρες πριν την έναρξή τους σε µέλος του ∆.Σ.
της ∆ιοργανώτριας Αρχής. Στην περίπτωση αυτή, δικαιούται την επιστροφή
της συµµετοχής του και καλούνται άµεσα επιλαχόντες.
18. Αν ο παίκτης που αδυνατεί να συµµετάσχει είναι νικητής Προκριµατικού,
τότε τη θέση του στα προηµιτελικά της Play Off παίρνει ο φιναλίστ του
αντίστοιχου Προκριµατικού. Ως επιλαχόντες νοούνται κατά σειρά: (i) ο
ηττηµένος του consolation του προκριµατικού απ’ όπου προέκυψε η κενή
θέση, (ii) ο ηττηµένος του consolation του Προκριµατικού µε τις
περισσότερες συµµετοχές (αν δύο ή τρεις Προκριµατικοί έχουν ίδιο αριθµό
συµµετοχών, προηγείται ο παίκτης που προέρχεται από το παλαιότερο
χρονικά τουρνουά) (iii) οι επόµενοι κατά σειρά ηττηµένοι του consolation των
Προκριµατικών µε τις περισσότερες συµµετοχές (iv) ο ηττηµένος στον
ηµιτελικό του main του προκριµατικού απ’ όπου προέκυψε η κενή θέση, (iv)
ο έτερος ηττηµένος στον ηµιτελικό του main απ’ όπου προέκυψε η κενή θέση,
κ.ο.κ., ώστε τα Play Off να διεξαχθούν µε έξι παίκτες.
19. Αντίστοιχα αντικαθίσταται και ο νικητής των Play Off στην περίπτωση που
δεν µπορεί να αγωνιστεί στην Τελική Φάση. Αν χρειαστεί, µπορεί να
διεξαχθεί για τον σκοπό αυτό αγώνας µπαράζ µεταξύ δύο ισοβαθµούντων
(π.χ. των χαµένων των ηµιτελικών των Play Off).
20. Στην Τελική Φάση, όπως αυτή περιγράφεται στη σχετική Προκήρυξή της
∆ιοικούσας Επιτροπής για τη ∆ηµιουργία Οµοσπονδίας Backgammon
Ελλάδος, ο νικητής των Play Off αντιµετωπίζει τους αντίστοιχους νικητές των
προκριµατικών φάσεων των άλλων συλλόγων. Ο νικητής τους ανακηρύσσεται
Κυπελλούχος Ελλάδας 2018.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΕΠΑΘΛΑ
21. Το κόστος συµµετοχής στα δύο προκριµατικά τουρνουά ορίζεται σε είκοσι
(20) ευρώ ανά παίκτη ανά τουρνουά. Από αυτά, παρακρατούνται τέσσερα (4)
ευρώ υπέρ της ∆ιοργανώτριας Αρχής. Η ∆ιοργανώτρια Αρχή διατηρεί το
δικαίωµα να αλλάξει το κόστος συµµετοχής και τις κρατήσεις για όλες τις
κατηγορίες παικτών. Τέτοια αλλαγή θα πρέπει να ανακοινώνεται στους
παίκτες το αργότερο πριν την εγγραφή τους.
22. Το κόστος συµµετοχής στα Play Off ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) ευρώ ανά
παίκτη. Από αυτά, παρακρατούνται πέντε (5) ευρώ υπέρ της ∆ιοργανώτριας
Αρχής.
23. Πριν από τη διανοµή των χρηµατικών επάθλων κάθε τουρνουά, αφαιρείται
από αυτά το κόστος των κυπέλλων.
24. Η διανοµή των χρηµατικών επάθλων γίνεται ως εξής: Στα δύο προκριµατικά
τουρνουά 50% στον νικητή του main, 25% στον φιναλίστ του main και 25%
στον νικητή του consolation, ενώ στα Play Off ο νικητής παίρνει το σύνολο
του ποσού. Το κόστος συµµετοχής του νικητή των Play Off στην Τελική
Φάση, όπως αυτή περιγράφεται στη σχετική Προκήρυξή της ∆ιοικούσας
Επιτροπής για τη ∆ηµιουργία Οµοσπονδίας Backgammon Ελλάδος, είναι 100
ευρώ και παρακρατείται από το χρηµατικό του έπαθλο.
25. Με κύπελλα βραβεύονται οι νικητές των main των προκριµατικών τουρνουά
και ο νικητής των Play Off.
ΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τα τουρνουά της Προκριµατικής και τα Play Off θα διεξαχθούν στο εντευκτήριο του
MindGames A.O. (Ευριπίδου 11 & Κεφαλληνίας, Χολαργός). Η ∆ιοργανώτρια Αρχή
διατηρεί το δικαίωµα να αλλάξει την τοποθεσία διεξαγωγής. Κάθε τέτοια αλλαγή θα
ανακοινώνεται άµεσα µέσω της mailing list της Ελληνικής Οµοσπονδίας
θα
αναρτάται
έγκαιρα
στην
ιστοσελίδα
της
Backgammon,
(http://www.bgfed.gr/backgammon/) και θα δηµοσιοποιείται σε µέσα κοινωνικής
δικτύωσης.

