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ΓΕΝΙΚΑ

1. Προκηρύσσεται, από τη Διοικούσα Επιτροπή για τη Δημιουργία Ομοσπονδίας
Backgammon Ελλάδος (στο εξής Διοργανώτρια Αρχή) η διεξαγωγή του 4ου

Διασυλλογικού  Πρωταθλήματος  Backgammon Ελλάδος  2019-20 (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 τριήμερο 29-31 Μαΐου
2020.  Η  Διοργανώτρια  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
διαθέτουν  Τμήμα  backgammon.  Για  τον  σκοπό  αυτό  θα  πρέπει  να  έχουν
διοργανώσει  τουλάχιστον  ένα  τουρνουά  αγωνιστικού  τάβλι  (backgammon)
από την 1η  Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι και τις 9 Μαΐου 2020, και να το έχουν
γνωστοποιήσει  έγκαιρα  στη  Διοργανώτρια  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 μία εβδομάδα πριν την Τελική Φάση να
δηλώσουν στη Διοργανώτρια Αρχή τη συμμετοχή τους. Επίσης, μέχρι την ίδια
ημερομηνία θα πρέπει να έχουν καταβάλει και τη χρηματική συμμετοχή τους,
όπως αυτή αναλύεται παρακάτω.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

6. Όλοι  οι  παίκτες  των  ομάδων  πρέπει  να  διαθέτουν  ισχύοντα  Αγωνιστικά
Δελτία και να έχουν καταχωριστεί στο Μητρώο αγωνιζομένων παικτών της
Διοργανώτριας Αρχής.

7. Όλοι οι αγωνιζόμενοι σύλλογοι πρέπει, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της
Διοργανώτριας  Αρχής,  να  έχουν  καταβάλει  σε  αυτήν  το  αντίτιμο  των
Αγωνιστικών Δελτίων του συνόλου των παικτών τους, ακόμα και όσων δεν
συμμετέχουν στην ομάδα που αγωνίζεται στο Πρωτάθλημα. Επίσης θα πρέπει
να έχουν πληρώσει την ετήσια συνδρομή τους προς της Διοικούσα Επιτροπή.

8. Οι ομάδες υποχρεούνται να δηλώσουν από πέντε (5) παίκτες το ελάχιστο έως
δέκα  (10)  παίκτες  το  μέγιστο.  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.



9. Οι  αρχηγοί  των  ομάδων  δηλώνουν  γραπτά  στον  Διευθυντή  Αγώνων  τη
σύνθεση της ομάδας τους πριν από κάθε αναμέτρηση.

10. 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.

11. Το  Πρωτάθλημα  θα  διεξαχθεί  με  τη  χρήση  χρονομέτρου.  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 (11)
πόντους  και  δύο πεντάλεπτα διαλείμματα  για κάθε  παίκτη  για  μεγαλύτερα
ματς.

12. Όλα  τα  ματς,  εκτός  από  τυχόν  μπαράζ,  θα  είναι  στους  9  πόντους.  Η
Διοργανώτρια Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το μήκος των ματς πριν
την έναρξη του Πρωταθλήματος, αν αυτό κρίνεται αναγκαίο. 

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

15. Το  σύστημα  διεξαγωγής  της  Τελικής  Φάσης  και  το  πρόγραμμα  αυτής  θα
καθοριστούν με έγκαιρη ανακοίνωση της Διοργανώτριας Αρχής αφότου θα
έχει  γίνει  γνωστός  ο  ακριβής  αριθμός  των  αγωνιζομένων  ομάδων.  Η
Διοργανώτρια  Αρχή  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  μεταβάλλει  το  σύστημα
διεξαγωγής και το πρόγραμμα της Τελικής Φάσης ώστε να εξυπηρετήσει τις
ανάγκες  της  διοργάνωσης.  Κάθε  τέτοια  αλλαγή  θα  ανακοινώνεται  άμεσα
στους  συλλόγους,  θα  αναρτάται  έγκαιρα  στην  ιστοσελίδα  της  Ελληνικής
Ομοσπονδίας  Backgammon και  θα  δημοσιοποιείται  σε  μέσα  κοινωνικής
δικτύωσης.

16. Η  νικήτρια  ομάδα  του  Πρωταθλήματος  ανακηρύσσεται  Πρωταθλήτρια
Ελλάδας για το 2020.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΕΠΑΘΛΑ 

17. Το κόστος συμμετοχής για κάθε ομάδα ορίζεται σε 150 ευρώ. Επίσης κάθε
ομάδα καταβάλλει  ποσό εγγραφής 20 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
Διοργανώτριας Αρχής.

18. Η  διανομή  των  χρηματικών  επάθλων  γίνεται  ως  εξής:  Μέχρι  τέσσερις
συμμετοχές:  η  νικήτρια  ομάδα  κερδίζει  το  σύνολο  των  χρηματικών
συμμετοχών.  Πέντε  ή  έξι  συμμετοχές:  νικήτρια  70%,  δεύτερη  30%.
Περισσότερες από έξι συμμετοχές: νικήτρια 50%, δεύτερη 30%, τρίτη 20%.

19. Με κύπελλα βραβεύονται οι πρώτες τρεις ομάδες και με μετάλλια οι παίκτες
τους.  Το  κόστος  των  μη  χρηματικών  επάθλων  βαρύνει  τη  Διοργανώτρια
Αρχή.


