
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ BACKGAMMON 2017-18 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

1. Προκηρύσσεται από τη ∆ιοικούσα Επιτροπή για τη ∆ηµιουργία Οµοσπονδίας 
Backgammon Ελλάδος (στο εξής ∆ιοργανώτρια Αρχή) η διεξαγωγή του 
Κυπέλλου Backgammon Ελλάδος 2017-18 (στο εξής Κύπελλο). 

2. Η διεξαγωγή του Κυπέλλου, θα γίνει σε δύο φάσεις, την Προκριµατική και 
την Τελική, κατά την περίοδο Σεπτεµβρίου 2017 - Ιουνίου 2018. 

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. Η Προκριµατική Φάση θα διεξαχθεί µε µέριµνα των συλλόγων Ελληνική 
Οµοσπονδία Backgammon, Όµιλος Αγωνιστικού Μπριτζ Λάρισας, Όµιλος 
Πνευµατικών Αθληµάτων Χολαργού, Σύγχρονο Αγωνιστικό Τάβλι Όµιλος 
Καρδίτσας και Σύλλογος Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών.  

5. Εκτός αυτών, δικαίωµα διεξαγωγής προκριµατικής φάσης έχουν σύλλογοι της 
χώρας που έχουν διοργανώσει τουλάχιστον ένα τουρνουά αγωνιστικού τάβλι 
από την 1η 

Σεπτεµβρίου 2017 µέχρι και την 31η ∆εκεµβρίου 2017 και το έχουν 
γνωστοποιήσει έγκαιρα στη ∆ιοργανώτρια Αρχή, αποστέλλοντας σε αυτήν 
τυχόν προκήρυξη, τη σχετική ανακοίνωση, το πρόγραµµα και τα 
αποτελέσµατα του τουρνουά. 

6. Από την προκριµατική φάση που διεξάγει κάθε σύλλογος προκρίνεται στην 
Τελική Φάση ένας παίκτης. Οι προκριµατικές φάσεις των συλλόγων είναι 
ανοιχτές σε όλους και δεν αποτελούν εσωτερικές διοργανώσεις. Από την 
προκριµατική φάση ενός συλλόγου µπορεί να προκριθεί στην Τελική Φάση 
παίκτης που αγωνίζεται σε άλλον σύλλογο. 

7. Με εξαίρεση τα όσα ορίζονται παραπάνω, 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. 

8. Αν και κάθε παίκτης έχει δικαίωµα να αγωνιστεί σε περισσότερες από µία 
προκριµατικές φάσεις, µπορεί να καταλάβει µόνο µία θέση στην Τελική 
Φάση. Σε περίπτωση που προκριθεί από περισσότερες από µία προκριµατικές 
φάσεις, επιλέγει ποια προκριµατική φάση θέλει να εκπροσωπήσει, και το 
δηλώνει στη ∆ιοργανώτρια Αρχή τουλάχιστον επτά (7) ηµέρες πριν τη 
διεξαγωγή της Τελικής Φάσης. Από κάθε άλλη προκριµατική φάση που έχει 
προκριθεί τον αντικαθιστά ο φιναλίστ στον τελικό, ή ο πρώτος επιλαχών, 
όπως αυτός ορίζεται από την προκήρυξη του οικείου συλλόγου ή από το 
σύστηµα της προκριµατικής του φάσης. Αν και ο πρώτος επιλαχών έχει 



προκριθεί από άλλη προκριµατική φάση, τη θέση καταλαµβάνει ο δεύτερος 
επιλαχών κ.ο.κ. έτσι ώστε να προκριθούν στην Τελική Φάση παίκτες 
ισάριθµοι µε τον αριθµό των συλλόγων που διοργάνωσαν προκριµατική φάση. 

9. Οι σύλλογοι οφείλουν να έχουν υποβάλει στη ∆ιοργανώτρια Αρχή το 
αργότερο µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2017 τις σχετικές προκηρύξεις των 
προκριµατικών φάσεών τους, στις οποίες θα ανακοινώνονται οι ηµεροµηνίες 
διεξαγωγής των προκριµατικών τουρνουά. Αν η προκριµατική φάση κάποιου 
συλλόγου ξεκινάει νωρίτερα από την ηµεροµηνία αυτή, η διορία µετακινείται 
εύλογα, ώστε ο σύλλογος να έχει υποβάλει στη ∆ιοργανώτρια Αρχή τη 
σχετική προκήρυξη πριν την έναρξη των αγώνων. 

10. Οι σύλλογοι οφείλουν να έχουν αποστείλει στη ∆ιοργανώτρια 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. 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ 

11. Η Τελική Φάση θα διεξαχθεί στην Καρδίτσα το Σαββατοκύριακο 2-3 Ιουνίου 
2018. Η ∆ιοργανώτρια 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. 

12. Η Τελική Φάση του Κυπέλλου θα διεξαχθεί µε τη χρήση χρονόµετρου. 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 (15) πόντους και 
δύο πεντάλεπτα διαλείµµατα για κάθε παίκτη για µεγαλύτερα µατς. 

13. Η Τελική Φάση θα διεξαχθεί µε ελβετικό σύστηµα FT διπλού αποκλεισµού 
(δηλαδή, για να αποκλειστεί κάποιος παίκτης απαιτούνται δύο ήττες) και 
τυχόν bye (ρεπό, γύρος χωρίς αγώνα για έναν παίκτη) δίνονται στην κορυφή 
της βαθµολογίας. Σε περίπτωση που προκύψει ισοβαθµία µεταξύ των τριών 
τελευταίων παικτών, εγκαταλείπεται το FT σύστηµα και διεξάγεται ένας 
γύρος µπαράζ µήκους 5 πόντων, κατά τον οποίο όλοι παίζουν µε όλους. Αν η 
τριπλή ισοβαθµία παραµείνει, διεξάγονται επιπλέον γύροι µπαράζ µήκους 3 
και µετά 1 πόντου, µέχρι να αρθεί η ισοβαθµία. Η ∆ιοργανώτρια Αρχή 
διατηρεί το δικαίωµα να αλλάξει το µήκος των αγώνων πριν την έναρξη της 
Τελικής Φάσης, καθώς και να αλλάξει το σύστηµα διεξαγωγής της σε 
περίπτωση που συµµετέχουν σε αυτήν περισσότεροι από έξι (6) ή λιγότεροι 
από πέντε (5) παίκτες. 

14. Τα µατς θα έχουν µήκος 13 πόντους. Η ∆ιοργανώτρια Αρχή διατηρεί το 
δικαίωµα να αλλάξει το µήκος µατς πριν την έναρξη των αγώνων. 

15. Ο νικητής της Τελικής Φάσης ανακηρύσσεται Κυπελλούχος Ελλάδας 2018. 

 

 



ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ – ΕΠΑΘΛΑ 

16. Με κύπελλο βραβεύεται ο Κυπελλούχος και µε µετάλλιο ο δεύτερος. 
17. Το δικαίωµα συµµετοχής στην Τελική Φάση είναι εκατό (100) ευρώ για κάθε 

παίκτη. Από το σύνολο των συµµετοχών, το 20% αποδίδονται στη 
∆ιοργανώτρια Αρχή και τα υπόλοιπα στον Κυπελλούχο, αφού αφαιρεθεί το 
κόστος των µη χρηµατικών επάθλων. Η ∆ιοργανώτρια Αρχή διατηρεί το 
δικαίωµα να αλλάξει το δικαίωµα συµµετοχής και την κατανοµή των επάθλων 
µέχρι και µία εβδοµάδα πριν την έναρξη των αγώνων. 


