
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 14ου ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
BACKGAMMON 2020-21 

17/8/2020 

ΓΕΝΙΚΑ 

1. Προκηρύσσεται, από τη Διοικούσα Επιτροπή για τη Δημιουργία Ομοσπονδίας 
Backgammon Ελλάδος (στο εξής Διοργανώτρια Αρχή) η διεξαγωγή του 
Ατομικού Πρωταθλήματος Ελλάδος Backgammon 2020-21 (στο εξής 
Πρωτάθλημα). 

2. Η διεξαγωγή του Πρωταθλήματος, θα γίνει σε δύο φάσεις, την Προκριματική, 
και την Τελική. 

3. Οι συμμετέχοντες θα διαγωνιστούν αποκλειστικά στο διεθνές παιχνίδι 
αγωνιστικού τάβλι (Backgammon). Ισχύουν οι κανονισμοί που είναι 
αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του συλλόγου Ελληνική Ομοσπονδία 
Backgammon. 

 

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ 

4. Η Προκριματική Φάση θα διεξαχθεί σε τέσσερις πόλεις / περιοχές, την 
Αθήνα, την Καρδίτσα, τη Λάρισα και την Κρήτη. Προκριματική Φάση θα 
διοργανώσουν οι σύλλογοι Σύγχρονο Αγωνιστικό Τάβλι Όμιλος Καρδίτσας 
(ΣΑΤΟΚ), Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ Λάρισας Τμήμα Backgammon 
(ΟΑΜΛ), Α.Ο. Ελλάνιος Backgammon Κρήτης και στην Αθήνα οι Ελληνική 
Ομοσπονδία Backgammon και Σύλλογος Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών 
(ΣΑΚΑ).  

5. Προθεσμίες και ενημέρωση: Το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020 και 
σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη των αγώνων, οι ανωτέρω σύλλογοι 
οφείλουν να έχουν υποβάλει στη Διοργανώτρια Αρχή τις προκηρύξεις των 
προκριματικών φάσεων, στις οποίες θα ανακοινώνονται το πρόγραμμα, το 
σύστημα διεξαγωγής των τουρνουά και το σύστημα πρόκρισης. 

6. Οι ανωτέρω σύλλογοι έχουν την υποχρέωση να ανακοινώνουν έγκαιρα στη 
Διοργανώτρια Αρχή τη διεξαγωγή των επιμέρους τουρνουά τους και, αμέσως 
μετά, τα σχετικά αποτελέσματα και τυχόν βαθμολογία. Η ανακοίνωση μπορεί 
να γίνεται είτε απευθείας στη Διοργανώτρια Αρχή, είτε με την αποστολή σε 
αυτήν σχετικού υπερσυνδέσμου. 

7. Σύλλογοι οι οποίοι δεν πραγματοποίησαν κατά την προηγούμενη αγωνιστική 
περίοδο διοργανώσεις με την έγκριση της Διοικούσας Επιτροπής δεν έχουν 
δικαίωμα διοργάνωσης προκριματικής φάσης για το τρέχον Ατομικό 
Πρωτάθλημα Ελλάδος. 

8. Οι προκριματικές φάσεις είναι ανοιχτές σε όλους και δεν αποτελούν 
εσωτερικές διοργανώσεις των αντίστοιχων συλλόγων. Εξαίρεση αποτελεί η 
Προκριματική Φάση του ΣΑΚΑ, στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής 
μόνο τα μέλη του συλλόγου. 

9. Δικαίωμα πρόκρισης στην Τελική Φάση έχουν οι παίκτες για τους οποίους 
έχει εκδοθεί Αγωνιστικό Δελτίο για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο από 
σύλλογο ο οποίος έχει σχετική εξουσιοδότηση από τη Διοργανώτρια Αρχή. 



Διευκρινίζεται πως τέτοιος σύλλογος δεν χρειάζεται απαραίτητα να 
διοργανώνει προκριματική φάση. 

10. Από την προκριματική φάση ενός συλλόγου δεν μπορεί να προκριθεί παίκτης 
που έχει Αγωνιστικό Δελτίο σε άλλον σύλλογο ο οποίος διοργανώνει 
προκριματική φάση, μπορεί όμως να προκριθεί παίκτης που έχει Αγωνιστικό 
Δελτίο σε άλλον σύλλογο ο οποίος δεν διοργανώνει προκριματική φάση. 

11. Παίκτες με Αγωνιστικό Δελτίο του Ομίλου Πνευματικών Αθλημάτων 
Χολαργού (ΟΠΑΧ) ή άλλου αθηναϊκού συλλόγου που δεν διοργανώνει 
προκριματική φάση μπορούν να διεκδικήσουν πρόκριση από την 
προκριματική φάση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Backgammon. Παίκτες με 
Αγωνιστικά Δελτία άλλων συλλόγων που δεν διοργανώνουν προκριματική 
φάση μπορούν να διεκδικήσουν πρόκριση από την προκριματική φάση που 
ορίζει η Διοργανώτρια Αρχή ή οι αρμόδιες για τον σκοπό αυτό επιτροπές της. 

12. Οι προκριματικές φάσεις πρέπει να αποτελούνται από τουλάχιστον οκτώ 
διαφορετικές ημερίδες-τουρνουά. 

13. Με εξαίρεση τα όσα ορίζονται στην παρούσα, οι σύλλογοι καθορίζουν κάθε 
σχετική λεπτομέρεια των προκριματικών φάσεών τους, όπως ενδεικτικά αλλά 
όχι περιοριστικά, τον αριθμό, τις ημερομηνίες και τον τόπο διεξαγωγής των 
αγωνιστικών, τη χρήση  χρονομέτρων, τα μήκη ματς, το ύψος των εγγραφών 
και των συμμετοχών ανά παίκτη, τη διανομή των επάθλων και το σύστημα 
πρόκρισης. 

14. Οι σύλλογοι που διοργανώνουν προκριματική φάση οφείλουν να έχουν 
δηλώσει στη Διοργανώτρια Αρχή τα ονόματα των προκριθέντων, καθώς και 
να έχουν εισπράξει τις συμμετοχές τους στην Τελική Φάση το αργότερο επτά 
(7) ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της. 

15. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης προκριματικής φάσης λόγω ανωτέρας βίας, η 
βαθμολογία όπως έχει διαμορφωθεί πριν τη διακοπή θεωρείται τελική, εφόσον 
έχουν διεξαχθεί τουλάχιστον το 50% των αγωνιστικών συν μία αγωνιστική. 
Σε προκριματική φάση που διεξάγεται με σύστημα πουλ, για να καταστεί η 
βαθμολογία κατά τη διακοπή τελική, πρέπει να έχουν παιχτεί τουλάχιστον τα 
μισά ματς συν ένα, των όποιων play off συμπεριλαμβανομένων. Αν δεν 
ισχύουν τα ανωτέρω, ο διοργανωτής σύλλογος ορίζει τους προκρινόμενους 
στην Τελική Φάση. Καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση ή μη των 
προκριματικών φάσεων ορίζεται η 10/7/2021. 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ 

16. Η Τελική Φάση θα διεξαχθεί το τριήμερο Παρασκευή 11 έως και Κυριακή 13 
Ιουνίου 2021 στην Καρδίτσα. 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. 

17. Παίκτης που έχει προκριθεί στην Τελική Φάση οφείλει να έχει προπληρώσει 
τη συμμετοχή του σ’ αυτήν τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από τη 
διεξαγωγή της, αλλιώς θεωρείται πως δεν επιθυμεί τη συμμετοχή του, οπότε 
καλείται να αγωνιστεί στη θέση του ο πρώτος επιλαχών της βαθμολογίας της 
προκριματικής φάσης του. Στην περίπτωση αυτή, ο επιλαχών καταλαμβάνει 



την τελευταία θέση στην κατάταξη που δίνει πρόκριση από την προκριματική 
φάση του και όλοι οι ευρισκόμενοι κάτω από τον παραιτηθέντα, προωθούνται 
κατά μία θέση. Εύλογα μεταβάλλονται και τα ζευγάρια των αγώνων της 
Τελικής Φάσης. Η εμπρόθεσμη καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής στη 
Τελική Φάση αποδεικνύεται με την επίδειξη καταθετηρίου τραπέζης που 
αφορά στον τραπεζικό λογαριασμό της Διοργανώτριας Αρχής ή μέσω ρητής 
δήλωσης μέλους της ότι το ποσόν έχει δοθεί ιδιοχείρως στον ίδιο. 

18. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, κάποια από τις τέσσερις πόλεις / 
περιοχές του άρθρου 4 δεν καταστεί δυνατόν να συμπληρώσει τον αριθμό των 
προκριθέντων της, οι κενές θέσεις συμπληρώνονται εναλλάξ, από τις 
υπόλοιπες με προτεραιότητα που καθορίζεται από τη Βαθμολογία Αναλογικής 
Εκπροσώπησης (ΒΑΕΚ), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
(Παράρτημα Ι), όπως αυτή θα έχει διαμορφωθεί μετά τις Τελικές Φάσεις του 
Ατομικού Πρωταθλήματος και του Κυπέλλου 2019-20, με κριτήριο τη 
μικρότερη απόσταση των δεκαδικών θέσεων πρόκρισης των πόλεων / 
περιοχών από τη μεγαλύτερη μονάδα. Σε τέτοια περίπτωση, τα ζευγαρώματα 
του πρώτου γύρου της Τελικής Φάσης επανακαθορίζονται από τη 
Διοργανώτρια Αρχή με κριτήριο τη μεγιστοποίηση των αναμετρήσεων μεταξύ 
παικτών από διαφορετικές προκριματικές φάσεις. 

19. Στην Τελική Φάση προκρίνονται δεκαέξι (16) παίκτες. Ο αριθμός των θέσεων 
πρόκρισης από κάθε προκριματική φάση καθορίζεται σύμφωνα με τη 
Βαθμολογία Αναλογικής Εκπροσώπησης (ΒΑΕΚ, Παράρτημα Ι), όπως αυτή 
θα έχει διαμορφωθεί μετά τις Τελικές Φάσεις του Ατομικού Πρωταθλήματος 
και του Κυπέλλου 2019-20. Ο αριθμός των θέσεων πρόκρισης από κάθε 
προκριματική φάση θα ανακοινωθεί από τη Διοργανώτρια Αρχή στο site της 
Ελληνικής Ομοσπονδίας Backgammon αμέσως μετά τον καθορισμό τους. Η 
κατανομή των θέσεων της Αθήνας στους συλλόγους της καθορίζεται από την 
αρμόδια τριμελή επιτροπή της Διοικούσας, αποτελούμενη από τους 
εκπροσώπους της Ελληνικής Ομοσπονδίας Backgammon, του ΟΠΑΧ και του 
ΣΑΚΑ. 

20. Οι αγώνες της Τελικής Φάσης του Πρωταθλήματος θα διεξάγονται 
αποκλειστικά με τη χρήση χρονομέτρων («σκακιστικών» ρολογιών). Ο 
χρόνος κάθε παίκτη ορίζεται σε δώδεκα δευτερόλεπτα «δωρεάν» ανά κίνηση, 
συν τον συνολικό χρόνο της αναμέτρησης, ο οποίος προσδιορίζεται σε δύο 
λεπτά ανά πόντο μήκους αγώνα. Για παράδειγμα, για αγώνα 11 πόντων κάθε 
παίκτης έχει συνολικό χρόνο (11 x 2), δηλαδή 22 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. Η Διοργανώτρια Αρχή μπορεί να μεταβάλει τον αγωνιστικό χρόνο. 
Τέτοια μεταβολή μπορεί να γίνει με απλή ανακοίνωσή της προς τους 
αγωνιζόμενους μέχρι και πριν την έναρξη των αγώνων της πρώτης μέρας της 
Τελική Φάσης. 

21. Η Τελική Φάση θα διεξαχθεί με σύστημα Progressive Consolation 

(προοδευτικού ομίλου παρηγοριάς) διπλού αποκλεισμού, κατά το οποίο ο 
νικητής του Ομίλου των Ηττημένων (Fighters’ Bracket) αντιμετωπίζει τον 
φιναλίστ του Ομίλου των Αήττητων (Main Bracket) και ο νικητής αυτού του 
αγώνα αντιμετωπίζει στον τελικό τον νικητή του Ομίλου των Αήττητων, με 
τον τελευταίο να έχει περιθώριο μίας ήττας. 

22. Τα μήκη ματς ορίζονται ως εξής:  
 Όμιλος Αήττητων: 13πόντοι. 



 Όμιλος Ηττημένων: 9 πόντοι. 
 (Νικητής Ομίλου Ηττημένων) – (φιναλίστ Ομίλου Αήττητων): 9 

πόντοι. 
 Τελικός 1: 15 πόντοι. 
 Τελικός 2 (αν χρειαστεί): 11 πόντοι. 

Η Διοργανώτρια αρχή μπορεί να μεταβάλει τα μήκη ματς με σκοπό 
την εύρυθμη διεξαγωγή της Τελικής φάσης. Τέτοια μεταβολή μπορεί 
να γίνει με απλή ανακοίνωσή της προς τους αγωνιζόμενους μέχρι και 
πριν την έναρξη των αγώνων της πρώτης μέρας της Τελική Φάσης. 

23. Στον γύρο των 16 του Ομίλου των Αήττητων του σχετικού σχεδιαγράμματος 
τουρνουά (ladder), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, 
τοποθετούνται οι 16 προκριθέντες, με σκοπό τη μεγιστοποίηση των 
αναμετρήσεων μεταξύ παικτών από διαφορετικές προκριματικές φάσεις. 
Όπου αυτό είναι δυνατό, οι πρώτοι προκριθέντες από μία προκριματική φάση 
παίζουν με τους τελευταίους προκριθέντες άλλων προκριματικών φάσεων. Η 
τοποθέτηση θα γίνει με απόφαση της Διοργανώτριας Αρχής, η οποία θα 
βασίζεται στη Βαθμολογία Αναλογικής Εκπροσώπησης (ΒΑΕΚ) και θα 
ανακοινωθεί στο site της Ελληνικής Ομοσπονδίας Backgammon αμέσως μετά 
την ολοκλήρωση των Τελικών Φάσεων του Ατομικού Πρωταθλήματος και 
του Κυπέλλου 2019-20. Οι χαμένοι κάθε ματς του Ομίλου των Αήττητων 

τοποθετούνται στην αντίστοιχη θέση στον Όμιλο των Ηττημένων, π.χ. ο 
χαμένος του ματς 25 τοποθετείται στη θέση L25 κ.ο.κ. 

24. Το πρόγραμμα της Τελικής Φάσης ορίζεται ενδεικτικά ως εξής: 

Παρασκευή 11 Ιουνίου 

9:00 – 11:00: Γύρος των 16, Όμιλος Αήττητων (13 π.) 
 

Σάββατο 12 Ιουνίου 

11.00 – 12.30: Γύρος των 32, Όμιλος Ηττημένων (9 π.) 
11.00 – 1.00: Προημιτελικοί Ομίλου Αήττητων (13 π.) 
 

1.15 – 2.45: Γύρος των 16, Όμιλος Ηττημένων (9 π.) 
1.15 – 3.15: Ημιτελικοί Ομίλου Αήττητων (13 π.) 
 

4.00 – 5.30: Προημιτελικοί Ομίλου Ηττημένων (9 π.) 
4.00 – 6.00: Τελικός Ομίλου Αήττητων (13 π.) 
 

5.45 – 7.15: Ημιτελικοί Ομίλου Ηττημένων (9 π.) 
7.30 – 9.00: Τελικός Ομίλου Ηττημένων (9 π.) 
 

Κυριακή 13 Ιουνίου 

11.00 – 12.30: Νικητής Ηττημένων – Φιναλίστ Αήττητων (9 π.) 
12.45 – 3.45: Τελικός 1 (15 π.) 
4.00 – 6.00: Τελικός 2 (αν χρειαστεί, 11 π.) 
 

Η Διοργανώτρια Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει το πρόγραμμα 
ώστε να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της διοργάνωσης. 

25. Ο νικητής κατακτά τον τίτλο του Πρωταθλητή Ελλάδος 2021, ο αντίπαλός 
του στον τελικό κατατάσσεται δεύτερος, ενώ ο ηττημένος του αγώνα Νικητής 
Ομίλου Ηττημένων – Φιναλίστ Ομίλου Αήττητων τρίτος. Η κατάταξη των 



υπολοίπων καθορίζεται από τον γύρο αποκλεισμού τους στον Όμιλο των 
Ηττημένων (Fighters’ Bracket). 

 

ΕΠΑΘΛΑ 

26. Το δικαίωμα συμμετοχής στην Τελική Φάση είναι εκατό (100) ευρώ για κάθε 
παίκτη. 

27. Με κύπελλο βραβεύονται ο Πρωταθλητής, ο φιναλίστ και ο τρίτος. 
28. Από το σύνολο των συμμετοχών, το 10% αποδίδεται στη Διοργανώτρια Αρχή, 

η οποία βαρύνεται με το κόστος των μη χρηματικών επάθλων. Η κατανομή 
των χρηματικών επάθλων γίνεται ως εξής: Πρωταθλητής 50%, φιναλίστ 30%, 
τρίτος 20%. Η Διοργανώτρια Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το 
δικαίωμα συμμετοχής και την κατανομή των επάθλων μέχρι και μία εβδομάδα 
πριν την έναρξη των αγώνων. 

29. Οι σύλλογοι του άρθρου 4 έχουν δικαίωμα να δηλώσουν στη Διοργανώτρια 
Αρχή, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020 ότι οι προκριθέντες από την 
προκριματική τους φάση παίκτες θα αγωνιστούν με το ήμισυ του δικαιώματος 
συμμετοχής, δηλαδή πενήντα (50) ευρώ. Σε περίπτωση που τέτοιος παίκτης 

κερδίσει χρηματικό έπαθλο, του αποδίδεται το ήμισυ του αντίστοιχου ποσού. 
Το υπόλοιπο των χρηματικών επάθλων αποδίδεται αναλογικά σε όσους από 
τους υπόλοιπους  βραβευόμενους έχουν καταβάλει πλήρη συμμετοχή. Εάν 
όλοι οι βραβευόμενοι έχουν καταβάλει μειωμένη συμμετοχή, το υπόλοιπο των 
χρηματικών επάθλων αποδίδεται στη Διοργανώτρια Αρχή. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ και ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ στην ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ του 

ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

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 θέσεις πρόκρισης στην Τελική Φάση του Ατομικού 
Πρωταθλήματος Ελλάδος (στο εξής Πρωτάθλημα). 

2. Θέσεις πρόκρισης δικαιούνται οι πόλεις ή περιοχές (Αθήνα, Καρδίτσα,  
Λάρισα, Κρήτη) οι οποίες διεξάγουν Προκριματικές Φάσεις για το 
Πρωτάθλημα. 

3. Σε περίπτωση που η Διοικούσα Επιτροπή εγκρίνει θέσεις πρόκρισης σε 
κάποιο νέο σύλλογο ή πόλη, οι θέσεις των υπολοίπων πόλεων ή περιοχών, 
αναδιανέμονται με απόφασή της, η οποία μπορεί να αντικαθιστά την 
παρούσα. Με την παρούσα καταργούνται προηγούμενες αποφάσεις της 
Διοικούσας Επιτροπής που τυχόν αφορούσαν κατανομή θέσεων στην Τελική 
Φάση από την αγωνιστική περίοδο 2020-21 και έπειτα. 



4. Για τη ΒΑΕΚ λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα των Τελικών Φάσεων 
του Ατομικού Πρωταθλήματος και του Κυπέλλου. 

 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ 

5. Η ΒΑΕΚ είναι κυλιόμενη και τριετής. 
6. Για τη ΒΑΕΚ μετράνε μόνο τα ματς που παίζονται μεταξύ παικτών που έχουν 

προκριθεί από διαφορετικές πόλεις ή περιοχές. Για την άρση κάθε 
αμφιβολίας, ένας παίκτης μπορεί να έχει προκριθεί από προκριματικές φάσεις 
διαφορετικών πόλεων ή περιοχών σε διαφορετικές χρονιές ή και σε 
διαφορετικές διοργανώσεις της ίδιας χρονιάς. Τα αποτελέσματά του μετράνε 
για τις αντίστοιχες χρονιές και διοργανώσεις όσον αφορά στις πόλεις ή τις 
περιοχές από τις προκριματικές φάσεις των οποίων έχει προκριθεί. Επίσης, ο 
υπολογισμός αυτός είναι ανεξάρτητος από το σε ποιον σύλλογο έχει 
αγωνιστικό δελτίο ο παίκτης. 

7. Για κάθε ατομική νίκη σε ματς που κερδίζει κάθε παίκτης, η πόλη ή η περιοχή 
από την προκριματική φάση της οποίας έχει προκριθεί παίρνει τόσους 
βαθμούς όσοι και το μήκος ματς που κέρδισε. Η πόλη ή η περιοχή από την 
προκριματική φάση της οποίας έχει προκριθεί ο ηττημένος του ματς δεν 
παίρνει βαθμούς. 

8. Η τρέχουσα ΒΑΕΚ, πριν τη διεξαγωγή των Τελικών Φάσεων του Ατομικού 
Πρωταθλήματος και του Κυπέλλου 2019-20, η οποία συμπεριλαμβάνει τις 
αγωνιστικές περιόδους 2017-18 και 2018-19, έχει ως εξής: 

 

 Πόλη / Περιοχή 2017-18 2018-19 2019-20 Σύνολο 

1 Αθήνα 366 245  611 

2 Καρδίτσα 269 27  296 

2 Λάρισα 89 47  136 

4 Κρήτη – – 30(*) 30 

 Σύνολα 724 319 30 1073 

 

(*) Η Κρήτη ξεκινάει με 30 βαθμούς πριν τις Τελικές Φάσεις του Ατομικού 
Πρωταθλήματος και του Κυπέλλου 2019-20. 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ στην ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ  

9. Από το σύνολο των δεκαέξι (16) θέσεων στην Τελική Φάση του 
Πρωταθλήματος, κάθε πόλη ή περιοχή (Αθήνα, Καρδίτσα, Λάρισα και 
Κρήτη) δικαιούται μία θέση για κάθε σύλλογο. Δηλαδή η Αθήνα δικαιούται 
κατ’ ελάχιστο τρεις (3) θέσεις (για τους συλλόγους Ελληνική Ομοσπονδία 
Backgammon, ΟΠΑΧ και ΣΑΚΑ) και η Καρδίτσα, η Λάρισα και η Κρήτη 
από μία (1) θέση. 



10. Οι υπόλοιπες δέκα (10) θέσεις πρόκρισης κατανέμονται αφού υπολογιστούν  
για κάθε πόλη ή περιοχή οι θέσεις που δικαιούται, ως εξής: 

       (Βαθμοί της πόλης / περιοχής) 
Θέσεις Πρόκρισης πόλης / περιοχής = 10 x --------------------------------------------------------------- 

                                          (Συνολικοί Βαθμοί όλων των πόλεων / περιοχών) 

στρογγυλεμένο στον κοντινότερο ακέραιο. 

11. Σε περίπτωση που το άθροισμα των ακέραιων θέσεων πρόκρισης όλων των 
πόλεων / περιοχών, όπως αυτό προκύπτει από τα παραπάνω, είναι μεγαλύτερο 
από τις συνολικές δέκα (10) θέσεις πρόκρισης που διανέμονται, τότε 
αφαιρείται μία θέση πρόκρισης από την πόλη / περιοχή της οποίας οι 
δεκαδικές θέσεις πρόκρισης απέχουν περισσότερο από τη μεγαλύτερη 
μονάδα. 
 

 


