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Στην τελική φάση του πρωταθλήματος δυάδων έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι 

πρώτες δεκατέσσερις (14) δυάδες. Η διεξαγωγή του τελικού θα γίνει την Δευτέρα  4 

Νοεμβρίου 2019 σε τρεις φάσεις. Όλες οι προκρινόμενες δυάδες  θα ξεκινήσουν από 

την πρώτη φάση. 

Φάσεις Τελικού Δυάδων 

1η  Φάση  

Οι δυάδες που προκρίθηκαν, στην 1η φάση θα αγωνιστούν σε 2 παιχνίδια σύνολο 

κορυνών με handicap. Το handicap θα υπολογιστεί βάση των παιχνιδιών όλων των 

αγωνιστικών και θα παραμείνει ίδιο σε όλη την τελική φάση. Οι κορύνες που έχουν 

επιτύχει στην προκριματική φάση οι δυάδες δεν ακολουθούν στην τελική φάση.  

Σε περίπτωση ισοπαλίας σε θέσεις που επηρεάζουν ποια δυάδα προκρίνεται στην 

επόμενη φάση, θα προκρίνεται αυτή με το καλύτερο τελευταίο σετ παιχνιδιών χωρίς 

το handicap και αν είναι ίδιο και αυτό με το αμέσως προηγούμενο.  Αν οι δυάδες 

έχουν όμοια παιχνίδια η πρόκριση θα κρίνεται από τη θέση που είχαν στην τελική 

κατάταξη.  

Οι πρώτες οκτώ (8) δυάδες θα προκριθούν στην 2η φάση. 

2η Φάση  

Οι δυάδες που προκρίθηκαν από την 1η φάση θα μπουν σε νέα κατάταξη βάση των 

κορυνών που έχουν κάνει και θα αγωνιστούν με συγκεκριμένο αντίπαλο ένα παιχνίδι 

σύνολο κορυνών με handicap. 

Οι νικητές ( τέσσερις (4) δυάδες ) θα προκριθούν στην 3η φάση. 

3η Φάση  

Στην 3η φάση οι δυάδες θα αγωνιστούν ένα παιχνίδι στον ημιτελικό και ένα παιχνίδι 

στον τελικό για την ανάδειξη των πρώτων τριών θέσεων. Το handicap θα συνεχίσει 

να ισχύει όπως και στην πρώτη φάση.  

Σε περίπτωση ισοπαλίας  ισχύει ότι και παραπάνω. 

Διάδρομοι  - Θέσεις δυάδων στους διαδρόμους 

➢ Η διεξαγωγή της 1ης φάσης των τελικών των δυάδων θα γίνει σε όλους τους 

διαδρόμους από 1 έως και 14.  

➢ Οι δυάδες θα παίξουν το πρώτο παιχνίδι στους διαδρόμους βάση της θέσης 

τους στη κατάταξη. Στο δεύτερο παιχνίδι θα γίνει αλλαγή από τον 1-2 στον 3-

4 και αντίστροφα και από τον 7-8 στον 5-6 και αντίστροφα. Στους διαδρόμους 

από 9 έως 14 οι δυάδες θα μετακινηθούν ένα ζευγάρι διαδρόμων δεξιά. 

➢ Η 2η και 3η φάση θα διεξαχθεί από  τον 1 ως και τον 8.  

➢ Η 2η φάση θα διεξαχθεί ως εξής: 

1ος vs 8ος (Διαδρ.3-4),   2ος vs 7ος (Διαδρ.5-6), 

3ος vs 6ος (Διαδρ.7-8) ,   4ος vs 5ος (Διαδρ.1-2) 
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➢ Η 3η  φάση των τελικών θα διεξαχθεί στους διαδρόμους από τον 3 ως και τον 

6. Ο ημιτελικός θα γίνει ως εξής: στον 5-6 διάδρομο ο νικητής του αγώνα 1ος 

vs 8ος με τον νικητή του αγώνα 4ος vs 5ος και στον 3-4 διάδρομο ο νικητής του 

αγώνα 2ος vs 7ος με τον νικητής του αγώνα 3ος vs 6ος.  Στον τελικό, στο 

διάδρομο 3-4 για τις θέσεις 1η,2η και στον 5-6 για τις θέσεις 3η,4η . 

Απέχουσες δυάδες από τους τελικούς 

Σε περίπτωση δυάδας που δεν θα μπορέσει να μετέχει στην τελική φάση και αφού 

ενημερώσει την επιτροπή αγώνα για την απουσία της εγκαίρως, ως το Σάββατο 2 

Νοεμβρίου και ώρα 19:00, θα αντικατασταθεί  από την αμέσως επόμενη δυάδα.  
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Γιάννης Πανάρετος 
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