
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 10ου ΚΥΠΕΛΛΟΥ 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 
Κυπέλλου Backgammon Ελλάδος 2020-21 (στο εξής Κύπελλο). 

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

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

 

 

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ 

 

4. Δικαίωμα διεξαγωγής προκριματικής φάσης έχει οποιοσδήποτε σύλλογος της 
χώρας έχει ιδρύσει τμήμα backgammon. Η Προκριματική του Φάση πρέπει να 
αποτελείται από τουλάχιστον ένα (1) τουρνουά αγωνιστικού τάβλι 
(backgammon), στο οποίο θα συμμετέχουν τουλάχιστον δέκα (10) παίκτες. 
Τέτοιος σύλλογος θα πρέπει να έχει ανακοινώσει την Προκριματική Φάση του 
στη Διοργανώτρια Αρχή το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και σε 
κάθε περίπτωση τουλάχιστον δύο βδομάδες πριν την έναρξη των αγώνων, 
γνωστοποιώντας το πρόγραμμα και το σύστημα διεξαγωγής του τουρνουά. 
Τέτοια προκριματική φάση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι και μία 
εβδομάδα πριν την έναρξη της Τελικής Φάσης. Από την προκριματική φάση 
προκρίνεται στην Τελική Φάση ένας (1) παίκτης. 

5. 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. 

6. Αν και οι ανωτέρω προκριματικές φάσεις είναι ανοιχτές σε όλους και δεν 
αποτελούν εσωτερικές διοργανώσεις, 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. 

7. Παίκτες με Αγωνιστικό Δελτίο 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 προκριματική φάση που ορίζει 
η Διοργανώτρια Αρχή ή οι αρμόδιες για τον σκοπό αυτό επιτροπές της. 

8. Θέσεις πρόκρισης στην Τελική Φάση εξασφαλίζουν: 
 Οι νικητές των παραπάνω προκριματικών φάσεων. 



 Από το Κύπελλο Αττικής που διοργανώνει η Ελληνική Ομοσπονδία 
Backgammon, ο καλύτερος στην κατάταξη παίκτης με Αγωνιστικό Δελτίο 
αθηναϊκού συλλόγου, ή παίκτης άλλου συλλόγου που δεν διοργανώνει 
προκριματική φάση, και ο οποίος έχει οριστεί από τη Διοργανώτρια Αρχή ή 
τις αρμόδιες για τον σκοπό αυτό επιτροπές της. 

 Από το Πανθεσσαλικό Κύπελλο που διοργανώνει ο Σ.Α.Τ.Ο. Καρδίτσας, ο 
καλύτερος στην κατάταξη παίκτης με Αγωνιστικό Δελτίο θεσσαλικού 
συλλόγου, ή παίκτης άλλου συλλόγου που δεν διοργανώνει προκριματική 
φάση, και ο οποίος έχει οριστεί από τη Διοργανώτρια Αρχή ή τις αρμόδιες 
για τον σκοπό αυτό επιτροπές της. 

9. Με εξαίρεση τα όσα ορίζονται παραπάνω, οι σύλλογοι καθορίζουν κάθε 
σχετική λεπτομέρεια των προκριματικών φάσεών τους, καθώς και του 
Κυπέλλου Αττικής και του Πανθεσσαλικού Κυπέλλου, 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. 

10. Οι σύλλογοι οφείλουν να έχουν αποστείλει στη Διοργανώτρια Αρχή τα 
ονόματα των προκριθέντων στην Τελική Φάση, καθώς και να έχουν εισπράξει 
τις συμμετοχές τους σ’ αυτήν το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν από τη 
διεξαγωγή της. 

11. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης προκριματικής φάσης λόγω ανωτέρας βίας, 
εφόσον έχουν διεξαχθεί προκριματικά τουρνουά, ο διοργανωτής σύλλογος 
δύναται να δηλώσει στη Διοργανώτρια Αρχή ως προκρινόμενο στην Τελική 
Φάση έναν από τους νικητές αυτών. Αν δεν έχουν διεξαχθεί προκριματικά 
τουρνουά, ο διοργανωτής σύλλογος δύναται να ορίσει ως προκρινόμενο στην 
Τελική Φάση άλλον παίκτη. Τα ανωτέρω ισχύουν και για το Κύπελλο Αττικής 
και το Πανθεσσαλικό Κύπελλο. Καταληκτική ημερομηνία για την 
ολοκλήρωση ή μη των προκριματικών φάσεων ορίζεται η 10/7/2021. 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ 

12. Η Τελική Φάση θα διεξαχθεί στην Κρήτη στις 15-16 Μαΐου 2021. Η 
Διοργανώτρια αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τον τόπο και τον χρόνο 
διεξαγωγής της. Κάθε τέτοια αλλαγή θα ανακοινώνεται άμεσα στους 
συλλόγους, θα αναρτάται έγκαιρα στην ιστοσελίδα της Ελληνικής 
Ομοσπονδίας Backgammon και θα δημοσιοποιείται σε μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης. 

13. 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 
τον αντικαθιστά ο φιναλίστ στον τελικό, ή ο πρώτος επιλαχών, όπως αυτός 
ορίζεται από την προκήρυξη του οικείου συλλόγου ή από το σύστημα της 
διοργάνωσης. Αν και ο πρώτος επιλαχών δηλώσει αδυναμία, τη θέση 
καταλαμβάνει κατά προτεραιότητα ο δεύτερος ή ο τρίτος επιλαχών. Αν 
δηλώσει αδυναμία και ο τρίτος επιλαχών, τότε η συγκεκριμένη διοργάνωση 
δεν αποστέλλει παίκτη στην Τελική Φάση. 

14. 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. 

15. Η Τελική Φάση 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. 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. 

16. 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 προκριθέντων παικτών. 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. 

17. Ο νικητής της Τελικής Φάσης ανακηρύσσεται Κυπελλούχος Ελλάδας 2021. 
 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ – ΕΠΑΘΛΑ 

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

19. Με κύπελλο βραβεύονται ο Κυπελλούχος και ο φιναλίστ. 
20. 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: Κυπελλούχος 70% και φιναλίστ 
30%. 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. 

21. Οι σύλλογοι που διεξάγουν προκριματική φάση έχουν δικαίωμα να δηλώσουν 
στη Διοργανώτρια Αρχή, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020 ότι ο προκριθείς 
παίκτης τους θα αγωνιστεί 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 στον έτερο βραβευόμενο (Κυπελλούχο ή 
φιναλίστ) εφόσον αυτός έχει καταβάλει πλήρη συμμετοχή. Εάν και οι δύο 
βραβευόμενοι έχουν καταβάλει μειωμένη συμμετοχή, το υπόλοιπο των 
χρηματικών επάθλων αποδίδεται στη Διοργανώτρια Αρχή. 


