ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ BACKGAMMON 2017-18

ΓΕΝΙΚΑ
1. Σύµφωνα µε σχετική Προκήρυξή της ∆ιοικούσας Επιτροπής για τη
∆ηµιουργία Οµοσπονδίας Backgammon Ελλάδος, το Πρωτάθληµα Ελλάδος
Backgammon 2017-18 (στο εξής Πρωτάθληµα) θα διεξαχθεί σε τρεις φάσεις:
Την Προκριµατική, τη Φάση των Οµίλων και την Τελική Φάση. Με την ίδια
προκήρυξη, η Ελληνική Οµοσπονδία Backgammon (στο εξής ∆ιοργανώτρια
Αρχή) ορίστηκε ως υπεύθυνος σύλλογος για την Προκριµατική Φάση του
Οµίλου Αθήνας (στο εξής Προκριµατική Φάση). Η παρούσα προκήρυξη
αφορά τη διεξαγωγή µόνο της Προκριµατικής Φάσης.
2. Η Ελληνική Οµοσπονδία Backgammon προκηρύσσει τη διεξαγωγή της
Προκριµατικής Φάσης στην Αθήνα, κατά την περίοδο Σεπτεµβρίου 2017 Ιουνίου 2018. Η Προκριµατική Φάση θα αποτελείται από εννιά ηµερήσια
τουρνουά (ηµέρα Σάββατο) και ένα διήµερο (Σαββατοκύριακο) ως εξής:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1η αγωνιστική: 16 Σεπτεµβρίου 2017
2η αγωνιστική: 23 Σεπτεµβρίου 2017
3η αγωνιστική: 21 Οκτωβρίου 2017
4η αγωνιστική: 25 Νοεµβρίου 2017
5η αγωνιστική: 9 ∆εκεµβρίου 2017
6η αγωνιστική: 13 Ιανουαρίου 2018
7η αγωνιστική: 3 Φεβρουαρίου 2018
8η αγωνιστική: 24 Φεβρουαρίου 2018
9η αγωνιστική: 31 Μαρτίου 2018 και
10η αγωνιστική («Τουρνουά Αντώνης Μαλτεζόπουλος»): 5-6 Μαΐου 2018
Η ∆ιοργανώτρια Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να αλλάξει τις ηµεροµηνίες
και τους τόπους 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. Επίσης, η ∆ιοργανώτρια Αρχή διατηρεί το
δικαίωµα να διεξάγει Γενική Συνέλευση και αρχαιρεσίες ανάµεσα στον
πρώτο και στον δεύτερο γύρο οποιουδήποτε τουρνουά της Προκριµατικής
Φάσης.

3. Οι συµµετέχοντες θα διαγωνιστούν αποκλειστικά στο διεθνές παιχνίδι
Backgammon. Ισχύουν οι κανονισµοί που είναι αναρτηµένοι στην ιστοσελίδα
της ∆ιοργανώτριας Αρχής. Η ∆ιοργανώτρια Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να
αρνηθεί σε παίκτη τη συµµετοχή σε οποιοδήποτε τουρνουά της διοργάνωσης
χωρίς να οφείλει εξήγηση.
4. 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

5.

6.

7.

8.

9.

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 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. Η ∆ιοργανώτρια Αρχή διατηρεί το
δικαίωµα να αλλάξει τον διαθέσιµο χρόνο ανά παίκτη πριν την έναρξη του
τουρνουά. Τέτοια αλλαγή δεν επηρεάζει τη βαθµολογία (άρθρο 7).
Η Προκριµατική Φάση αποτελείται από δέκα ανεξάρτητα µεταξύ τους
τουρνουά (το ένα από αυτά διήµερο), τα οποία διεξάγονται σε αγώνες µήκους
9 πόντων, µε παραλλαγή ελβετικού συστήµατος FT και τυχόν bye δίνονται
στην κορυφή της βαθµολογίας. Τα εννιά ηµερήσια τουρνουά είναι διπλού
αποκλεισµού (δηλαδή, για να αποκλειστεί κάποιος παίκτης απαιτούνται δύο
ήττες) ενώ το διήµερο, τριπλού αποκλεισµού. Σε περίπτωση που προκύψει
ισοβαθµία µεταξύ των τριών τελευταίων παικτών, εγκαταλείπεται το FT
σύστηµα και διεξάγεται ένας γύρος µπαράζ µήκους 5 πόντων, κατά τον οποίο
όλοι παίζουν µε όλους. Αν η τριπλή ισοβαθµία παραµείνει, διεξάγονται
επιπλέον γύροι µπαράζ µήκους 3 και µετά 1 πόντου, µέχρι να αρθεί η
ισοβαθµία. Η ∆ιοργανώτρια Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να αλλάξει το µήκος
των αγώνων πριν την έναρξη του τουρνουά. Τέτοια αλλαγή δεν επηρεάζει τη
βαθµολογία (άρθρο 7).
Οι αγώνες κάθε γύρου στα τουρνουά της Προκριµατικής Φάσης, θα ξεκινούν
ταυτόχρονα, κατόπιν δεκάλεπτου διαλείµµατος µετά τη λήξη του τελευταίου
αγώνα του προηγούµενου γύρου.
∆ηµιουργείται βαθµολογία µεταξύ των συµµετεχόντων σε όλα τα επιµέρους
τουρνουά για να προσδιοριστούν οι παίκτες που θα έχουν δικαίωµα
συµµετοχής στις επόµενες φάσεις του Πρωταθλήµατος. Η βαθµολογία κάθε
παίκτη, ισούται µε το άθροισµα των νικών που επιτυγχάνει σε όλα τα
τουρνουά. Σε περίπτωση που σε κάποιο τουρνουά απαιτηθούν γύρος ή γύροι
µπαράζ (άρθρο 5) για τη βαθµολογία µετράει µόνο ο τελευταίος γύρος, ο
οποίος καθόρισε την τελική κατάταξη στο συγκεκριµένο τουρνουά, ως εξής:
Ο νικητής παίρνει δύο πόντους, ο δεύτερος έναν και ο τρίτος µηδέν πόντους
από τους γύρους των µπαράζ, ανεξάρτητα από το µήκος µατς στο οποίο
κρίθηκε το αποτέλεσµα. Ενδιάµεσοι γύροι µπαράζ που δεν ήραν την
ισοβαθµία δεν µετρούν για τη βαθµολογία. Για την κατάρτιση της τελικής
βαθµολογίας µετράνε τα οχτώ καλύτερα τουρνουά για κάθε παίκτη.
Η βαθµολογία των παικτών δύναται, κατόπιν απόφασης του ∆.Σ. της
∆ιοργανώτριας Αρχής, να υπόκειται σε ποινές που σχετίζονται µε την κόσµια
και φίλαθλη συµπεριφορά τους κατά τη διάρκεια των τουρνουά οποιασδήποτε
διοργάνωσης, είτε συµµετέχουν σε αυτά είτε όχι.
Μετά την ολοκλήρωση των δέκα τουρνουά της Προκριµατικής Φάσης, οι έξι
(6) πρώτοι στην τελική βαθµολογία (Α1-Α6) προκρίνονται στην Τελική
Φάση, ενώ οι παίκτες που τερµάτισαν από την έβδοµη (7η) έως και τη δέκατη
τέταρτη (14η) θέση της βαθµολογίας (Α7-Α14) προκρίνονται στη Φάση των
Οµίλων. Σε περίπτωση ισοβαθµίας µεταξύ δύο ή περισσοτέρων
διαγωνιζοµένων, θα λαµβάνονται υπόψη (i) η βαθµολογία που συγκέντρωσαν
οι ισόβαθµοι στο σύνολο των δέκα τουρνουά, (ii) το ποσοστό νικών που
σηµείωσαν οι ισοβαθµούντες παίκτες στο σύνολο των δέκα τουρνουά της
Προκριµατικής Φάσης και (iii) οι µεταξύ τους αγώνες (µόνο αν πρόκειται για

δύο παίκτες) κατά τη διάρκεια της Προκριµατικής Φάσης. Σε περίπτωση νέας
ισοβαθµίας µεταξύ δύο παικτών, για να κριθεί η πρόκριση ή η κατάταξη στις
επόµενες φάσεις του Πρωταθλήµατος θα διεξαχθεί αγώνας µπαράζ µήκους 9
πόντων. Αν οι ισοβαθµούντες είναι περισσότεροι από δύο, η ∆ιοργανώτρια
Αρχή θα καθορίσει το σύστηµα των αγώνων µπαράζ.
ΠΡΟΚΡΙΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΦΑΣΕΙΣ
10. Σύµφωνα µε τη σχετική Προκήρυξή της ∆ιοικούσας Επιτροπής για τη
∆ηµιουργία Οµοσπονδίας Backgammon Ελλάδος, η Φάση των Οµίλων θα
διεξαχθεί στη Λαµία το Σάββατο 19 Μαΐου 2018, ενώ η Τελική Φάση στην
Αθήνα από την Παρασκευή 15 Ιουνίου µέχρι την Κυριακή 17 Ιουνίου 2018.
11. Για παραπτώµατα που σχετίζονται µε την κόσµια και φίλαθλη συµπεριφορά
των παικτών κατά τη διάρκεια των τουρνουά οποιασδήποτε διοργάνωσης, είτε
συµµετέχουν σε αυτά είτε όχι, η ∆ιοργανώτρια Αρχή διατηρεί το δικαίωµα, µε
απόφαση του ∆.Σ. της, να αρνηθεί σε παίκτη που έχει εξασφαλίσει την
πρόκρισή του σε επόµενες φάσεις να συµµετάσχει σ’ αυτές. Στην περίπτωση
αυτή επιστρέφεται στον παίκτη τυχόν συµµετοχή του για τη φάση από την
οποία αποκλείστηκε, και ο τιµωρηµένος αντικαθιστάται από τον πρώτο
επιλαχόντα της βαθµολογίας.
12. Οι προκριθέντες στην Τελική Φάση Α1 έως και Α6 ξεκινούν να αγωνίζονται
σ’ αυτήν ως εξής: Οι Α1 και Α2 στα προηµιτελικά του Main Bracket, οι Α3
και Α4 στον Γύρο των 16 του Main Bracket και οι Α5 και Α6 στον γύρο των
32 του Main Bracket, αντιµετωπίζοντας τους προκριθέντες από την Φάση των
Οµίλων και τους οµίλους της Καρδίτσας και Λάρισας.
13. Οι προκριθέντες στη Φάση των Οµίλων Α7 έως και Α14 ξεκινούν να
χωρίζονται σε τέσσερις οµίλους ως εξής: Οι Α7 και Α14 στον Όµιλο 1, οι Α8
και Α13 στον Όµιλο 2, οι Α9 και Α12 στον Όµιλο 3 και οι Α10 και Α11 στον
Όµιλο 4, όπου αντιµετωπίζουν τους προκριθέντες στη Φάση των Οµίλων από
τους οµίλους της Καρδίτσας και της Λάρισας.
14. Οι προκριθέντες στις επόµενες φάσεις Α2 έως και Α14 οφείλουν να έχουν
προπληρώσει τη συµµετοχή τους σε αυτές (όπως αυτή ορίζεται από τη
σχετική Προκήρυξή της ∆ιοικούσας Επιτροπής για τη ∆ηµιουργία
Οµοσπονδίας Backgammon Ελλάδος σε 50 ευρώ για τη Φάση των Οµίλων
και σε 100 ευρώ για την Τελική Φάση) τουλάχιστον επτά ηµέρες πριν από τη
διεξαγωγή τους, αλλιώς θεωρείται πως δεν επιθυµούν τη συµµετοχή τους,
οπότε καλείται να αγωνιστεί στη θέση τους ο πρώτος επιλαχών της
βαθµολογίας. Η συµµετοχή του πρώτου της τελικής βαθµολογίας της
Προκριµατικής Φάσης (Α1), ο οποίος ανακηρύσσεται «Παίκτης της Χρονιάς»
για τον όµιλο της Αθήνας, καλύπτεται από τις συµµετοχές της Προκριµατικής
Φάσης (άρθρο 15).
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΕΠΑΘΛΑ
15. Το κόστος συµµετοχής σε κάθε ηµερήσιο τουρνουά της Προκριµατικής
Φάσης ορίζεται σε 25 ευρώ, ενώ για το διήµερο τουρνουά ορίζεται σε 50
ευρώ. Από τη συµµετοχή του κάθε παίκτη στα ηµερήσια τουρνουά
παρακρατούνται πέντε (5) ευρώ υπέρ της ∆ιοργανώτριας Αρχής, και ένα (1)
ευρώ για να καλυφθεί η συµµετοχή του «Παίκτη της Χρονιάς» στην Τελική
Φάση (άρθρο 14) και άλλα έξοδα της ∆ιοργανώτριας Αρχής, όπως ενοικίαση

αιθουσών και τυχόν συνδροµή της στη ∆ιοικούσα Επιτροπή για τη
∆ηµιουργία Οµοσπονδίας Backgammon Ελλάδος. Οι κρατήσεις αυτές είναι
διπλάσιες για το διήµερο τουρνουά. 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.
16. Με κύπελλα βραβεύονται οι πρώτοι δύο των ηµερησίων τουρνουά και οι
πρώτοι τρεις του διήµερου.
17. Ο πρώτος της βαθµολογίας της Προκριµατικής Φάσης («Παίκτης της
Χρονιάς») βραβεύεται µε τιµητική πλακέτα.
18. Πριν από τη διανοµή των χρηµατικών επάθλων κάθε τουρνουά, αφαιρείται
από αυτά το κόστος των κυπέλλων. Η διανοµή των χρηµατικών επάθλων
γίνεται ως εξής: 50% στον πρώτο, 30% στον δεύτερο και 20% στον τρίτο. Για
τον καθορισµό των θέσεων µετράει µόνο ο γύρος αποκλεισµού των παικτών
και όχι τυχόν bye ή η διαφορά πόντων.
19. Στα µηνιαία τουρνουά, υπάρχει προαιρετικό side bet ίσο µε τη συµµετοχή
ενός παίκτη, και το οποίο κερδίζει ο πλέον επιτυχών µεταξύ όσων
αποφάσισαν να συµµετάσχουν σ’ αυτό. Για τον καθορισµό του νικητή µετράει
µόνο ο γύρος αποκλεισµού των παικτών και όχι τυχόν bye ή η διαφορά
πόντων. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι διαγωνιζόµενοι στο side bet
αποκλειστούν στον ίδιο γύρο, το side bet ισοµοιράζεται ανάλογα.

ΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τα ηµερήσια τουρνουά της Προκριµατικής Φάσης 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 ∆ιοργανώτριας Αρχής, θα
αναρτάται έγκαιρα στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Οµοσπονδίας Backgammon
(http://www.bgfed.gr/backgammon/) και θα δηµοσιοποιείται σε µέσα κοινωνικής
δικτύωσης.

