
Ο.Π.Μ.Θ. ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ  
 ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ ΠΕΝΣΑΔΩΝ 2017 - 2018 

Γηα ην Δζωηερικό Ξρωηάθλημα Ξενηάδων 2017 – 2018 

ζπγθξνηήζεθαλ δεθαέμη (16) νκάδεο, νη νπνίεο αληηκεησπίδνπλ 

μερσξηζηά όιεο ηηο ππόινηπεο ζε δύν Γύξνπο ησλ 15 

αγωνιζηικών εκεξώλ ε θάζε κία. Θάζε Γεσηέρα ζηις 18:15, 

(γηα ηηο 14 νκάδεο) θαη θάζε Ρρίηη  ζηις 19:30, (γηα ηηο 2 νκάδεο) 

αξρήο γελνκέλεο από ηηο 30-31 Νκηωβρίοσ  2017 έσο θαη ηηο 

25-26 Ηοσνίοσ 2018. 

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΩΛΩΛ 

Σν πξόγξακκα ησλ αγώλσλ αθνινπζεί ηα πξόηππα ηνπ πεξζηλνύ, 
πξνζαξκνζκέλν γηα 16 νκάδεο θαη "ρσξηζκέλν" ζε 5-5-5 
αγσληζηηθέο ζηνλ 1ν γύξν & 5-5-5 αθξηβώο αληίζηξνθα ζηνλ 2ν 
γύξν.  

ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΑ 

Οη βαζκνί κεηαμύ ησλ παηθηώλ θαη ησλ νκάδσλ πνπ αλήθνπλ, 
ππνινγίδνληαη θαη θαηαλέκνληαη σο εμήο: 

1) Ξαίτηης με παίτηη έλαο (1) βαζκόο ζε θάζε παηρλίδη κε 

ην H/C 

2) Ξαίτηης με παίτηη έλαο (1) βαζκόο ζην ζύλνιν ησλ 

ηξηώλ παηρληδηώλ κε ην H/C 

3) Νμάδα με ομάδα δύν (2) βαζκνύο ζην θάζε παηρλίδη κε 

H/C 

4) Νμάδα με ομάδα έλαο (1) βαζκόο ζην θάζε παηρλίδη 

δίρσο ην H/C 

5) Νμάδα με ομάδα ηξείο (3) βαζκνύο ζην ζύλνιν ησλ 

ηξηώλ παηρληδηώλ κε H/C 
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6) Νμάδα με ομάδα δύν (2) βαζκνύο ζην ζύλνιν ησλ 

ηξηώλ παηρληδηώλ δίρσο H/C 

Πημείωζη 1: ε νπνηαδήπνηε ηζνπαιία, αηνκηθή ή νκαδηθή, νη 
βαζκνί δηαηξνύληαη δηα δύν θαηαλέκνληαη  ζηνπο δύν παίρηεο ή ζηηο 
δύν νκάδεο. 

 

BLIND 

Σν Blind ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

Blind = Κ.Ν. + H/C – 20 θνξίλεο αλά παηρλίδη κε H/C 

Blind = Κ.Ν. – 10 θνξίλεο αλά παηρλίδη ρσξίο H/C 

Σν Blind δελ θεξδίδεη αηνκηθνύο βαζκνύο αιιά "θόβεη" ηνπ 
αληηπάινπ (όηαλ είλαη κεγαιύηεξν) θαη ζπλππνινγίδεηαη θαλνληθά 
ζηηο νκαδηθέο βαζκνινγήζεηο. 

 

BONUS  

Οη βαζκνί ησλ νκάδσλ γηα ζπλνιηθά ζθνξ αλά παηρλίδη: 

α) Κε H/C 

1. Από 901 - 950  .........................  1 βαζκόο 

2. Από 951 - 1.000  ......................  2 βαζκνί 

3. Από 1.001  θαη πάλσ  ...............  3 βαζκνί 

β) Γίτως H/C 

1. Από 851 - 900  .........................  1 βαζκόο 

2. Από 901 - 950    .......................  2 βαζκνί 

3. Από 951 θαη πάλσ  ...................  3 βαζκνί 

  



Ο.Π.Μ.Θ. ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ  
 ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ ΠΕΝΣΑΔΩΝ 2017 - 2018 

Νριζμός H/C. 

Ο νξηζκόο ηνπ H/C εκθαλίδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 

Πσμμεηέτονηες Θαηηγορία Handicap 

Άλδξεο - Γπλαίθεο Κ.Ο. από 185 θαη άλσ Κεδέλ (0) 

Άλδξεο - Γπλαίθεο Κ.Ο. από 160 – 184.99 80% από ην 185 

Άλδξεο - Γπλαίθεο Κ.Ο. έσο 159.99 90% από ην 185 

*Πηις γσναίκες θα προζηίθεηαι και ηο παρακάηω H/C  

Γπλαίθεο Κ.Ο. από 160 θαη άλσ 3 αλά  παηρλίδη 

Γπλαίθεο Κ.Ο. έσο 159.99 5 αλά  παηρλίδη 

 

Πημείωζη 1: Ο ππνινγηζκόο γίλεηαη θάζε θνξά κε ην Κ.Ο. ηνπ 
ζπκκεηέρνληα θαη ηελ δηαθνξά ηνπ από ην 185. 

Πημείωζη 2: Σν H/C κπνξεί λα πάξεη σο κέγηζηε ηηκή ηηο 65 
θνξίλεο. 

Πημείωζη 3: Ο ππνινγηζκόο ηνπ H/C  ηνπ θάζε παίρηε ηεο θάζε 
νκάδαο ππνινγίδεηαη ζε ακέραια μονάδα, κε ην 0,00-0,49 θάησ 
απ απηήλ θαη ην 0,50-0,99 πάλσ απ ηελ ηειεπηαία αθέξαηα κνλάδα 
πξηλ ηνπο δεθαδηθνύο. 

Πημείωζη 4: Αλαπξνζαξκνγή ηνπ πνζνζηνύ (80% ή 90%) πνπ 
πξνζδηνξίδεη ην H/C ζα γίλεηαη θάζε αγσληζηηθή ζύκθσλα κε ην 
Κ.Ο. ηνπ πξσηαζιήκαηνο ησλ πεληάδσλ. 
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ΚΔΡΑΡΟΝΞΔΠ ΒΑΘΚΩΛ 1οσ ΘΑΗ 2οσ ΓΟΝ 

1) Κεηά ηηο πέληε (5) πξώηεο αγσληζηηθέο ηνπ 1οσ γύροσ ην 
ζύλνιν ησλ βαζκώλ όισλ ησλ νκάδσλ ΞΝΙΙΑ-
ΞΙΑΠΗΑΕΔΡΑΗ κε ηνλ ζσνηελεζηή 0,45 θαη νη νκάδεο 
ζπλερίδνπλ κε ηελ λέα βαζκνινγία πνπ πξνθύπηεη. 

2) Κεηά ηελ 10η αγσληζηηθή ηνπ 1οσ γύροσ ην λέν ζύλνιν ησλ 
βαζκώλ όισλ ησλ νκάδσλ ΞΝΙΙΑΞΙΑΠΗΑΕΔΡΑΗ κε ηνλ 
ζπληειεζηή 0,40 θαη νη νκάδεο ζπλερίδνπλ κε ηελ λέα 
βαζκνινγία πνπ πξνθύπηεη. 

3) Κεηά ηελ 15η θαη ηειεπηαία αγσληζηηθή ηνπ 1οσ γύροσ ην 
λέν ζύλνιν βαζκώλ όισλ ησλ νκάδσλ ΞΝΙΙΑ-
ΞΙΑΠΗΑΕΔΡΑΗ κε ηνλ ζπληειεζηή 0,35 θαη κέλεη πιένλ 
αμεηάβληηη ως ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΑ ηοσ 1οσ ΓΟΝ* 

4) Ο 2ος Γύρος μεθηλάεη κε αθξηβώο αληεζηξακκέλν ην 
πξόγξακκα ηνπ 1νπ θαη μηδενική βαθμολογία. 

5) Κεηά ηελ 5η αγσληζηηθή ηνπ 2οσ γύροσ ην ζύλνιν ησλ 
βαζκώλ ΞΝΙΙΑΞΙΑΠΗΑΕΔΡΑΗ κε ηνλ ζπληειεζηή 0,45 θαη 
νη νκάδεο ζπλερίδνπλ κε ηελ λέα βαζκνινγία ηνπ 2νπ Γύξνπ 
πνπ πξνθύπηεη. 

6) Κεηά ηελ 10η αγσληζηηθή ηνπ 2οσ γύροσ ην λέν ζύλνιν ησλ 
βαζκώλ ΞΝΙΙΑΞΙΑΠΗΑΕΔΡΑΗ κε ηνλ ζπληειεζηή 0,40. 

7) Κεηά ηελ 15η θαη ηειεπηαία αγσληζηηθή ηνπ 2οσ Γύροσ ην 
λέν ζύλνιν ησλ βαζκώλ ΞΝΙΙΑΞΙΑΠΗΑΕΔΡΑΗ κε ηνλ 
ζπληειεζηή 0,35 θαη πξνθύπηεη ε ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΑ ηοσ 2οσ 
Γύροσ** 

*&** ΟΗ ΒΑΘΚΟΙΟΓΗΔ ηνπ 1νπ θαη ηνπ 2νπ Γύξνπ 

ΠΡΟΣΗΘΔΛΣΑΗ θαη πξνθύπηεη ε ΣΔΙΗΘΖ ΒΑΘΚΟΙΟΓΗΑ ΣΩΛ 
ΠΡΟΘΡΗΚΑΣΗΘΩΛ 

ΠΡΖΠΗΚΝ ΡΩΛ ΝΚΑΓΩΛ ΠΡΝ ΦΙΙΝ ΑΓΩΛΝΠ 

Οη παίρηεο ησλ νκάδσλ ζα ηνπνζεηνύληαη ζε ζέζεηο αλάινγεο κε 
ην κέζν όξν ηνπο μεθηλώληαο από ηνλ ρακειόηεξν θαη 
θαηαιήγνληαο ζηνλ πςειόηεξν. 
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Αλαπξνζαξκνγή ησλ ζέζεσλ ησλ παηθηώλ θαη αιιαγή ηνπ pattern  
ιαδώκαηνο ζα γίλεηαη θάζε πέληε (5) αγσληζηηθέο ζηνλ πξώην θαη 
ζηνλ δεύηεξν γύξν.  

ΑΛΑΒΝΙΔΠ 

1) Αλαβνιέο ζα γίλνληαη δεθηέο, κόλν κε εηδνπνίεζε ηεο 
Δπηηξνπήο Αγώλσλ έσο ηηο 12ε ώξα ηεο κέξαο ηέιεζεο ηεο 
αγσληζηηθήο θαη αθνύ ζπκθσλήζνπλ θαη νη δύν νκάδεο πνπ 
εκπιέθνληαη ζε απηήλ. 

2) Θα πξέπεη  ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΑ ΛΑ ΓΗΔΜΑΓΝΛΡΑΗ ΝΙΔΠ 
ΔΛΡΝΠ 15 ΖΚΔΟΝΙΝΓΗΑΘΩΛ ΖΚΔΟΩΛ, πάιη κε 
εηδνπνίεζε ηεο Δπηηξνπήο Αγώλσλ, ηνπιάρηζηνλ 24 ώξεο 
πξηλ ηελ δηεμαγσγή ηνπο θαη αζρέησο ηνπ πόζνη παίρηεο 
κπνξνύλ λα πάξνπλ κέξνο ζ απηήλ. 

3) Ζ νκάδα πνπ έρεη δεηήζεη αξρηθά ηελ αλαβνιή, νθείιεη λα 
πξνζαξκνζηεί ζηελ κέξα θαη ώξα πνπ ζα επηιέγεη ε νκάδα 
πνπ ηεο ηελ έρεη παξέρεη, γηα απηνλόεηνπο ιόγνπο. 

4) ε αλαβνιέο πνπ δελ ζα δηεμάγνληαη εληόο ηνπ ρξνληθνύ 
νξίνπ ησλ 15 εκεξώλ ΘΑ ΚΖΓΔΛΗΕΝΛΡΑΗ ΞΙΔΝΛ ΘΑΗ 
ΝΗ ΓΝ ΝΚΑΓΔΠ! 

 

ΡΔΙΗΘΑ ΞΟΩΡΑΘΙΖΚΑΡΝΠ ΞΔΛΡΑΓΩΛ 

Ζμερομηνία ηελικών: 2 Ηοσλίοσ 2018. (εθηόο ζνβαξνύ 
απξνόπηνπ). 

Οη ΝΘΡΩ (8) ΞΟΩΡΔΠ ΟΚΑΓΔ ΣΖ ΣΔΙΗΘΖ ΒΑΘΚΟΙΟΓΗΑ 
ΣΩΛ ΠΡΟΘΡΗΚΑΣΗΘΩΛ ΑΓΩΛΗΕΟΛΣΑΗ ΣΑ ΣΔΙΗΘΑ ΣΟΤ 
ΠΡΩΣΑΘΙΖΚΑΣΟ 2017-2018, κεηαθέξνληαο ηελ έσο ηόηε 
βαζκνινγία ηνπο, όρη όκσο ζε 7 αγώλεο PETERSEN (αλέθηθην ζε 
θπζηνινγηθά ρξνληθά πεξηζώξηα γηα 5άδεο), αιιά κε λέν format, ην 
νπνίν ζα αλαθνηλσζεί κέρξη ηελ ιήμε ηνπ 1νπ γύξνπ, έρνληαο 
πξώηα ζπδεηήζεη ε ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΓΩΛΩΛ πηζαλέο πξνηάζεηο όισλ 
ησλ αξρεγώλ ησλ νκάδσλ θαη απνθαζίδνληαο ηειηθά πνηα απ απηέο 
ζα θξηζεί πην δίθαηε αιιά θαη πην ελδηαθέξνπζα απ όιεο. 
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ΈΞΑΘΙΑ 

Οη βξαβεύζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζα γίλνπλ βάζεη ηνπ παξαθάησ 
πίλαθα. 

Θαηηγορία / Θέζη Πσμμεηέτονηες Θύπελλα / Κεηάλλια   

1ε  - 2ε  - 3ε Οκάδα Θύπειια 

εη 3σλ παηρληδηώλ  1νο Άλδξαο– 1ε Γπλαίθα Θύπειια 

Θαιύηεξν παηρλίδη 1νο Άλδξαο –1ε Γπλαίθα Θύπειια 

Πεξηζζόηεξεο λίθεο Οκάδα Κεηάιιην 

ΠΖΚΔΗΩΠΖ: Θα ππάξρεη δηαβάζκηζε κεγεζώλ ή θαη ρξσκάησλ 
ησλ θππέιισλ-κεηαιιίσλ αλάινγα κε ηελ ζέζε ζηελ ηειηθή 
θαηάηαμε. 

ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ  

Α) Ζ επηηξνπή αγώλσλ κπνξεί λα πξνβεί ζε αιιαγέο ησλ 
παξαπάλσ θαλόλσλ αλ θξηζεί απαξαίηεην, ώζηε λα δηεμαρζεί όζν 
ην δπλαηόλ θαιύηεξα ην νκαδηθό πξσηάζιεκα. 

Β) Οπνηαδήπνηε ζέκαηα πξνθύςνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 
Πξσηαζιήκαηνο ζα ζπλαπνθαζίδεηαη ε ιύζε ηνπο απ ηελ Δπηηξνπή 
Αγώλσλ, κεηά από ελεκέξσζε θαη κε ηελ ζύκθσλε γλώκε ηεο 
πιεηνςεθίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αξρεγώλ ησλ 
νκάδσλ. 

Δπραξηζηνύκε γηα ηελ πξνζνρή ζαο θαη επρόκαζηε ζε όιεο θαη όινπο θαιή 
αγσληζηηθή πεξίνδν θαη πάλσ απ' όια θαιή δηαζθέδαζε!!! 

Ζ Δπηηξνπή Αγώλσλ Πξσηαζιήκαηνο 
 

Πξόεδξνο 
Γξεγόξεο Γξ. Κειάο 

Γελ. Γξακκαηέαο 
Θσλζηαληίλνο Κπνύθιαο 

Έθνξνο Αγσληζηηθνύ 
Ησάλλεο Παλάξεηνο 

 


