ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ και ΣΥΣΤΗΜΑ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ στις ΤΕΛΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
29/5/2019
ΓΕΝΙΚΑ
1. Θεσπίζεται από τη Διοικούσα Επιτροπή για τη Δημιουργία Ομοσπονδίας
Backgammon Ελλάδος (στο εξής Διοικούσα Επιτροπή) Βαθμολογία
Αναλογικής ΕΚπροσώπησης (στο εξής ΒΑΕΚ) με βάση την οποία
κατανέμονται οι θέσεις πρόκρισης στην Τελική Φάση του Ατομικού
Πρωταθλήματος Ελλάδος (στο εξής Πρωτάθλημα).
2. Θέσεις πρόκρισης δικαιούνται όλες οι πόλεις (Αθήνα, Καρδίτσα και Λάρισα)
οι οποίες διεξάγουν Προκριματικές Φάσεις για το Πρωτάθλημα, όπως αυτές
προβλέπονται από τη σχετική Προκήρυξη της Διοικούσας Επιτροπής.
3. Σε περίπτωση που η Διοικούσα Επιτροπή εγκρίνει θέσεις πρόκρισης σε
κάποιο νέο σύλλογο ή πόλη, οι θέσεις των υπολοίπων πόλεων,
αναδιανέμονται με απόφασή της, η οποία μπορεί να τροποποιεί την παρούσα,
ακόμα και ως προς τον ελάχιστο αριθμό δικαιούμενων θέσεων πρόκρισης.
4. Η έναρξη των υπολογισμών αρχίζει από την αγωνιστική περίοδο 2017-18.
Ειδικά για αυτήν, λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα των Τελικών Φάσεων
του Ατομικού Πρωταθλήματος, του Κυπέλλου και του Διασυλλογικού
Πρωταθλήματος καθώς και της Φάσης των Ομίλων του Ατομικού
Πρωταθλήματος. Για τις επόμενες αγωνιστικές περιόδους λαμβάνονται υπόψη
τα αποτελέσματα των Τελικών Φάσεων του Ατομικού Πρωταθλήματος και
του Κυπέλλου.
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5. Η ΒΑΕΚ είναι κυλιόμενη και τριετής.
6. Κάθε πόλη (Αθήνα, Καρδίτσα και Λάρισα) δικαιούται κατ’ ελάχιστον το ένα
όγδοο των συνολικών θέσεων πρόκρισης.
7. Για τη ΒΑΕΚ μετράνε μόνο τα ματς που έχουν παιχτεί μεταξύ παικτών που
έχουν προκριθεί από διαφορετικές πόλεις (Αθήνα, Καρδίτσα και Λάρισα). Για
την άρση κάθε αμφιβολίας, ένας παίκτης μπορεί να έχει προκριθεί από
προκριματικές φάσεις διαφορετικών πόλεων σε διαφορετικές χρονιές ή και σε
διαφορετικές διοργανώσεις της ίδιας χρονιάς. Τα αποτελέσματά του θα
μετρήσουν για τις αντίστοιχες χρονιές και διοργανώσεις όσον αφορά στις
πόλεις από τις προκριματικές φάσεις των οποίων έχει προκριθεί. Επίσης, ο
υπολογισμός αυτός είναι ανεξάρτητος από το σε ποιον σύλλογο έχει
αγωνιστικό δελτίο ο παίκτης.
8. Για κάθε ατομική νίκη σε ματς που κερδίζει κάθε παίκτης, η πόλη από την
προκριματική φάση της οποίας έχει προκριθεί παίρνει τόσους βαθμούς όσοι
και το μήκος ματς που κέρδισε. Η πόλη από την προκριματική φάση της
οποίας έχει προκριθεί ο ηττημένος του ματς δεν παίρνει βαθμούς.
9. Οι θέσεις πρόκρισης που δικαιούται κάθε πόλη στην Τελική Φάση του
Πρωταθλήματος της επόμενης αγωνιστικής περιόδου υπολογίζονται ως εξής:

(Βαθμοί της πόλης)
Θέσεις Πρόκρισης = (Συνολικές Θέσεις Πρόκρισης) x -----------------------------------------------(Συνολικοί Βαθμοί όλων των πόλεων)

στρογγυλεμένο στον κοντινότερο ακέραιο.
10. Σε περίπτωση που το άθροισμα των ακέραιων θέσεων πρόκρισης όλων των
πόλεων, όπως αυτό προκύπτει από τα παραπάνω, είναι μεγαλύτερο από τις
συνολικές θέσεις πρόκρισης, τότε αφαιρείται μία θέση πρόκρισης από την
πόλη της οποίας οι δεκαδικές θέσεις πρόκρισης απέχουν περισσότερο από τη
μεγαλύτερη μονάδα.

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ ΒΑΕΚ
11. Η τρέχουσα κυλιόμενη ΒΑΕΚ περιλαμβάνει την αγωνιστική περίοδο 2017-18
και έχει ως εξής:
1. Αθήνα
366 βαθμοί
2. Καρδίτσα 269 βαθμοί
3. Λάρισα
89 βαθμοί
Σύνολο 724 βαθμοί

