
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3ης ΣΑΚΑ BG LEAGUE

1. Προκηρύσσεται από το ΣΑΚΑ Backgammon Club σειρά αγώνων αγωνιστικού
τάβλι (backgammon) με την επωνυμία «3η ΣΑΚΑ BG League» (εφ’ εξής: «το
Πρωτάθλημα»).

2. Οι  αγώνες  διεξάγονται  βάσει  των  διεθνών  κανόνων της  Παγκόσμιας
Ομοσπονδίας (WBGF), όπως αυτοί αποδίδονται στην ελληνική γλώσσα και
βρίσκονται μονίμως αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του σωματείου «Ελληνική
Ομοσπονδία Backgammon».

3. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα μέλη του ΣΑΚΑ που έχουν καταβάλλει
την  ετήσια  εισφορά  2019  -  2020,  ύψους  €  100  (εκατό  ευρώ)  στο  ΣΑΚΑ
Backgammon Club,  μέχρι  την  ημερομηνία  διεξαγωγής  του  πρώτου  τους
αγώνα.

4. Το  Πρωτάθλημα διεξάγεται  σε  τρεις  φάσεις:  Προκριματική,  Ημιτελική και
Τελική Φάση.

5. Η  Προκριματική  Φάση  διεξάγεται  μεταξύ  όλων  των  συμμετεχόντων  στο
Πρωτάθλημα,  οι  οποίοι  χωρίζονται  σε  δύο  ομίλους,  με  παρεμφερή
δυναμικότητα. Οι όμιλοι θα καταρτιστούν βάσει των αποτελεσμάτων της 2ης

ΣΑΚΑ BG League, όπου επί παραδείγματι ο περυσινός πρωταθλητής (Γιώργος
Λάζαρης ’07) θα παίξει σε διαφορετικό όμιλο από τον δεύτερο (Στέφανος
Μπονάνος ’78) κ.ο.κ.. Τυχόν νέοι παίκτες χωρίς προγενέστερη κατάταξη σε
αγώνες της ΣΑΚΑ BG League, κατανέμονται τυχαία στους δύο ομίλους.

6. Άπαντες  οι  συμμετέχοντες,  οφείλουν  να  επιδιώξουν  ενεργά  να
αντιμετωπίσουν  όλους  τους  αντιπάλους  του  ομίλου  τους,  κατά  τις
πρόσφορες ημερομηνίες που θα δοθούν από τη Γραμματεία του ΣΑΚΑ, μέχρι
τις  31.12.2019.  Ως  μέθοδοι  οριστικοποίησης  των  σχετικών  αγωνιστικών
συναντήσεων,  αναφέρονται  ενδεικτικά  (αλλά  όχι  αποκλειστικά),  η
απευθείας επικοινωνία μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-
mail), η ενεργοποίηση διαμεσολαβητή (matchmaker) κ.ά..

7. Οι  παίκτες  οφείλουν  να  ολοκληρώσουν  το  σύνολο  των  αγώνων  τους,
ασχέτως  εάν  έχουν  βαθμολογικό  ενδιαφέρον  ή  όχι,  μέχρι  την
προαναφερθείσα ημερομηνία. Τυχόν αποτυχία που οφείλεται σε αμέλεια,
εκτός από την εύλογη ποινή μηδενισμού, ενδεχομένως να οδηγήσει και σε
αφαίρεση βαθμών από μελλοντικές συμμετοχές του τιμωρημένου παίκτη.

8. Όλοι οι αγώνες της Προκριματικής Φάσης διεξάγονται στους 9 νικηφόρους
πόντους. Για κάθε νίκη οι παίκτες πιστώνονται με δύο βαθμούς και για κάθε
ήττα  με έναν.  Με την  ολοκλήρωση των αγώνων κάθε ομίλου,  οι  παίκτες
κατατάσσονται  με  βάση  τους  βαθμούς  που  έχουν  συγκεντρώσει.  Σε
περίπτωση  ισοβαθμίας  δύο  ή  περισσότερων  παικτών,  προσμετρώνται  οι
μεταξύ τους αγώνες.  Εάν η ισοβαθμία δεν επιλύεται,  διεξάγονται  αγώνες
μπαράζ μεταξύ των ισοβαθμούντων, κατόποιν σχετικής απόφασης από την
επταμελή επιτροπή διοίκησης του ΣΑΚΑ Backgammon Club.

9. Οι τρεις πρώτοι του κάθε ομίλου της Προκριματικής Φάσης (Α1, Α2, Α3, Β1,
Β2, Β3), προκρίνονται απευθείας στην Τελική Φάση. Οι επόμενοι τέσσερις
κάθε  ομίλου  (Α4,  Α5,  Α6,  Α7,  Β4,  Β5,  Β6,  Β7),  έχουν  δεύτερη  ευκαιρία
πρόκρισης στην Τελική Φάση, μέσω της Ημιτελικής Φάσης.

http://bgfed.gr/backgammon/wp-content/uploads/2017/09/%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%AC-07-10-2015.pdf


10. Η  Ημιτελική  Φάση  είναι  τουρνουά  απλού  αποκλεισμού  δύο  γύρων,  σε
αγώνες 11 πόντων, όπου σχηματίζονται τα εξής ζευγάρια (Α4-Β7) εναντίον
(Β5-Α6)  και  (Α5-Β6)  εναντίον  (Β4-Α7).  Οι  δύο  νικητές  προκρίνονται  στην
Τελική Φάση ως Η1 και Η2. Οι αγώνες της Ημιτελικής Φάσης, οφείλουν να
έχουν ολοκληρωθεί έως τις 31.01.2020.

11. Στην Τελική Φάση, οι οκτώ προκριθέντες (A1,  A2,  A3,  B1,  B2,  B3,  H1,  H2)
παίζουν όλοι μεταξύ τους, ασχέτως εάν έχουν ξαναπαίξει ή όχι, στα πρότυπα
των άρθρων 6-8 που αφορούν στην Προκριματική Φάση. Δεν ξεκινούν όμως
από το ίδιο σημείο εκκίνησης, καθώς μεταφέρονται στη νέα βαθμολογία οι
βαθμοί που κέρδισαν στη φάση των ομίλων (Προκριματική). Όλοι οι αγώνες
του  ομίλου της  Τελικής  Φάσης,  οφείλουν να  έχουν ολοκληρωθεί  έως  τις
31.03.2020.

12. Οι δύο πρώτοι της τελικής βαθμολογίας, αγωνίζονται σε τελικό 17 πόντων
για τον  τίτλο  του  Πρωταθλητή,  ενώ οι  τερματίσαντες  στις  θέσεις  3-4,  σε
τελικό 11 πόντων, για την τρίτη θέση.

13. Ο νικητής του Πρωταθλήματος προκρίνεται στην Τελική Φάση (top-16) του
Πρωταθλήματος  Ελλάδος  2019  –  2020,  ενώ  ο  δεύτερος  δύναται  να
προκριθεί επίσης, επικρατώντας τριών αντιπάλων που θα προκύψουν από
το  κοινό  πρωτάθλημα  «Ομοσπονδίας»  /  ΟΠΑ  Χολαργού,  το  οποίο  θα
διεξάγεται παράλληλα.

14. Οι τρεις πρώτοι θα βραβευθούν με κύπελλα και ενδεχόμενα δώρα που θα
αθλοθετηθούν στην πορεία από τον ΣΑΚΑ.

15. Οι  τέσσερις  πρώτοι,  επιλέγονται  αυτοδικαίως  ως  μέλη  της
αντιπροσωπευτικής  ομάδας  του  ΣΑΚΑ,  στο  Διασυλλογικό  Πρωτάθλημα
Ελλάδος  2020  –  το  οποίο  κατά  πάσα  πιθανότητα  θα  διεξαχθεί  στην
Καρδίτσα, κατά το δεύτερο τρίμηνο της χρονιάς. Ο εκλέκτορας της ομάδας
θα αποφασίσει για τρεις επιπλέον θέσεις,  μεταξύ όσων κατετάγησαν κατ’
ελάχιστον στις πρώτες 10 θέσεις των ομίλων τους κατά την Προκριματική
Φάση του Πρωταθλήματος.


