
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 
BACKGAMMON ΕΛΛΑ∆ΟΣ 2017-18 

 
ΓΕΝΙΚΑ 
 

1. Προκηρύσσεται, από τη ∆ιοικούσα Επιτροπή για τη ∆ηµιουργία Οµοσπονδίας 
Backgammon Ελλάδος (στο εξής ∆ιοργανώτρια Αρχή) η διεξαγωγή του 
∆ιασυλλογικού Πρωταθλήµατος Backgammon Ελλάδος 2017-18 (στο εξής 
Πρωτάθληµα). 

2. Οι συµµετέχοντες θα διαγωνιστούν αποκλειστικά στο διεθνές παιχνίδι 
αγωνιστικό τάβλι (Backgammon). Ισχύουν οι κανονισµοί που είναι 
αναρτηµένοι στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Οµοσπονδίας Backgammon. 

3. Το Πρωτάθληµα θα διεξαχθεί  στην Καρδίτσα, κατά το διήµερο 2-3 Ιουνίου 
2018. 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. 

 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

 
4. Στο Πρωτάθληµα έχουν δικαίωµα συµµετοχής όσοι σύλλογοι της χώρας 

έχουν διοργανώσει τουλάχιστον ένα τουρνουά αγωνιστικού τάβλι 
(backgammon) από την 1η 

Σεπτεµβρίου 2017 µέχρι και την 31η Μαΐου 2018, 
και έχουν το γνωστοποιήσει έγκαιρα στη ∆ιοργανώτρια Αρχή, αποστέλλοντας 
σε αυτήν τυχόν προκήρυξη, τη σχετική ανακοίνωση, το πρόγραµµα και τα 
αποτελέσµατα του τουρνουά. Κάθε σύλλογος µπορεί να συµµετάσχει στο 
Πρωτάθληµα µε µία µόνο οµάδα. 

5. Οι σύλλογοι έχουν προθεσµία µέχρι τις 27 Μαΐου 2018 να δηλώσουν στη 
∆ιοργανώτρια Αρχή τη συµµετοχή τους. Επίσης, µέχρι την ίδια ηµεροµηνία 
θα πρέπει να έχουν καταβάλει και τη χρηµατική συµµετοχή τους, όπως αυτή 
αναλύεται παρακάτω. 

 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
 

6. Η κάθε οµάδα θα απαρτίζεται από πέντε βασικούς και πέντε 
αναπληρωµατικούς παίκτες. 

7. Οι οµάδες είναι υποχρεωµένες να δηλώσουν τουλάχιστον πέντε παίκτες, αλλά 
όχι και να παρουσιάσουν αναπληρωµατικούς. Αν για οποιονδήποτε λόγο µια 
οµάδα παρουσιαστεί σε µια αναµέτρηση µε λιγότερους από πέντε παίκτες, 
τότε θεωρείται ότι χάνει τις παρτίδες στα τραπέζια που δεν έχει παρουσιάσει 
παίκτες. Οι υπόλοιποι παίκτες της αγωνίζονται κανονικά. 

8. Οι αρχηγοί των οµάδων δηλώνουν γραπτά στον ∆ιευθυντή Αγώνων τη 
σύνθεση της οµάδας τους πριν από κάθε αναµέτρηση. 

9. Κάθε συµµετέχουσα στο Πρωτάθληµα οµάδα αντιµετωπίζει όλες τις άλλες σε 
απλές συναντήσεις (σύστηµα πουλ). Κατά την αναµέτρηση δύο οµάδων, πέντε 
παίκτες της µίας αντιµετωπίζουν πέντε παίκτες της άλλης σε ένα µατς ανά 
ζευγάρι. Το τελικό αποτέλεσµα προκύπτει από τον αριθµό των µατς που 
κέρδισαν οι παίκτες της κάθε οµάδας.  



10. Το Πρωτάθληµα 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. 

11. Όλα τα µατς, εκτός από τυχόν µπαράζ, θα είναι στους 9 πόντους. Η 
∆ιοργανώτρια Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να αλλάξει το µήκος των µατς πριν 
την έναρξη του Πρωταθλήµατος, αν αυτό κρίνεται αναγκαίο. Το µήκος τυχόν 
µπαράζ θα αποφασιστεί  µε κριτήριο την εύρυθµη ολοκλήρωση του 
Πρωταθλήµατος. 

12. Η νίκη µε οποιοδήποτε σκορ δίνει στην οµάδα έναν (2) οµαδικούς βαθµούς 
και η ήττα µηδέν (0). Σε περίπτωση ισοπαλίας, λόγω απουσίας παικτών στο 
ίδιο τραπέζι ή τραπέζια, οι δύο οµάδες παίρνουν από έναν (1) οµαδικό βαθµό. 

13. Οι οµάδες παίρνουν σε µια αναµέτρηση τόσους ατοµικούς πόντους, όσα µατς 
κέρδισαν οι παίκτες τους σε αυτήν. Π.χ. 3-2 σκορ σηµαίνει ότι η νικήτρια 
παίρνει 3 ατοµικούς πόντους και η ηττηµένη 2. 

14. Η βαθµολογία καταρτίζεται µε τα εξής κριτήρια κατά σειρά προτεραιότητας: 
1. Οµαδικοί βαθµοί. 
2. (Αν ισοβαθµούν δύο οµάδες) Ο µεταξύ τους αγώνας. 
3. (Αν ισοβαθµούν περισσότερες από δύο οµάδες) Επιµέρους 

βαθµολογία οµαδικών βαθµών  µεταξύ των οµάδων που ισοβαθµούν, 
εφόσον έχουν παίξει όλες µεταξύ τους. 

4. Ατοµικοί πόντοι. 
5. (Αν ισοβαθµούν περισσότερες από δύο οµάδες) Επιµέρους 

βαθµολογία ατοµικών πόντων µεταξύ των οµάδων που ισοβαθµούν, 
εφόσον έχουν παίξει όλες µεταξύ τους. 

6. (Αν ισοβαθµούν περισσότερες από δύο οµάδες) Άθροισµα των 
οµαδικών βαθµών των αντιπάλων που έχει αντιµετωπίσει η κάθε 
οµάδα. 

7. (Αν ισοβαθµούν περισσότερες από δύο οµάδες) Άθροισµα των 
ατοµικών πόντων των αντιπάλων που έχει αντιµετωπίσει η κάθε 
οµάδα. 

8. (Αν ισοβαθµούν δύο οµάδες) Ένα µατς µπαράζ µε τη συµµετοχή όλης 
της οµάδας (team consultation). 

9. (Αν ισοβαθµούν περισσότερες από δύο οµάδες, και εφόσον η 
ισοβαθµία αυτή κρίνει τις βραβευόµενες οµάδες) Ένας γύρος team 
consultation µπαράζ, κατά τον οποίο όλοι παίζουν µε όλους. Αν η 
ισοβαθµία παραµείνει, διεξάγονται επιπλέον γύροι µπαράζ µέχρι να 
αρθεί η ισοβαθµία. 

 
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΕΠΑΘΛΑ  
 

15. Το κόστος συµµετοχής για κάθε οµάδα ορίζεται σε 140 ευρώ. Επίσης κάθε 
οµάδα καταβάλλει ποσό εγγραφής 30 ευρώ για τα διαδικαστικά έξοδα του 
Πρωταθλήµατος. Τυχόν επιπλέον ποσό από τις εγγραφές των οµάδων το 
οποίο δεν θα αναλωθεί σε διαδικαστικά έξοδα, θα µεταφερθεί στο ταµείο της 
∆ιοργανώτριας Αρχής. 



16. Η διανοµή των χρηµατικών επάθλων γίνεται ως εξής: Μέχρι τέσσερις 
συµµετοχές: η νικήτρια οµάδα κερδίζει το σύνολο των χρηµατικών 
συµµετοχών. Πέντε ή περισσότερες συµµετοχές: νικήτρια 70%, δεύτερη 30%. 

17. Η νικήτρια οµάδα του Πρωταθλήµατος ανακηρύσσεται Πρωταθλήτρια 
Ελλάδας για το 2018. 

18. Με κύπελλο βραβεύεται η Πρωταθλήτρια και µε µετάλλια οι παίκτες των δύο 
πρώτων οµάδων. Η ∆ιοργανώτρια Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να αλλάξει τα 
έπαθλα σε περίπτωση που συµµετάσχουν περισσότερες από πέντε οµάδες. Το 
κόστος των µη χρηµατικών επάθλων βαρύνει τη ∆ιοργανώτρια Αρχή. 

 
 


