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ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ  ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

 

Τρόπος διεξαγωγής της τελικής φάσης. 
 
Συμμετοχή στην τελική φάση του πρωταθλήματος έχουν οι πρώτες οκτώ (8) 
ομάδες έτσι όπως έχει η τελική κατάταξη μετά το τέλος και του δευτέρου γύρου. Η 
συνολική βαθμολογία των ομάδων βγαίνει μετά το άθροισμα των βαθμών των δύο 
γύρων.  
Οι ομάδες μεταφέρουν την βαθμολογία τους και θα αγωνιστούν σε 3+1 παιχνίδια 
που θα αναδείξουν και τον πρωταθλητή  της φετινής αγωνιστικής χρονιάς. 
Όλα τα παιχνίδια είναι προκαθορισμένα και έχουν άμεση σχέση με την θέση 
κατάταξης των ομάδων από τους δύο προκριματικούς γύρους. Θα δημιουργηθούν 
δύο γκρουπ των τεσσάρων ομάδων ως εξής:  

 Πρώτο γκρουπ (1ος – 4ος – 5ος – 8ος ) 

 Δεύτερο γκρουπ ( 2ος – 3ος – 6ος – 7ος ) 

Παρακάτω δίνονται οι διάδρομοι και ο τρόπος που θα αγωνιστούν οι ομάδες στα 
πρώτα τρία παιχνίδια. 
 

Παιχν. Διαδρ. 
1-2 

Διαδρ. 
3-4 

Διαδρ. 
5-6 

Διαδρ. 
7-8 

1ο 1ος – 8ος 3ος – 6ος 4ος – 5ος 2ος – 7ος 

2ο 3ος – 7ος 1ος – 5ος 2ος – 6ος 4ος – 8ος 

3ο 2ος – 3ος 6ος – 7ος 5ος – 8ος 1ος – 4ος 

 
Μετά το τέλος των τριών παιχνιδιών και αφού προστεθούν οι βαθμοί των παιχνιδιών 
στους αρχικούς θα ξαναδημιουργηθεί η νέα κατάταξη των ομάδων και βάση αυτής θα 
γίνει και το τελευταίο παιχνίδι.  
 

Διαδρ.  
1-2 

Διαδρ. 
3-4 

Διαδρ. 
5-6 

Διαδρ. 
7-8 

5ος – 6ος 1ος – 2ος 3ος – 4ος 7ος – 8ος 

 
Οι βαθμοί του τελευταίου παιχνιδιού θα προστεθούν στους προηγούμενους και θα 
βγει η τελική κατάταξη των ομάδων όπου θα αναδείξει και τον πρωταθλητή. 
 
Σε περίπτωση ισοβαθμιών το κριτήριο που θα δίνει το πλεονέκτημα είναι:  

 Η θέση κατάταξης των δύο ομάδων στην Τελική Βαθμολογία των 

προκριματικών. 



Τρόπος βαθμολογίας τελικής φάσης 
 
Η βαθμολόγηση θα υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο με τους προκριματικούς του 
πρωταθλήματος,  αλλά με την παράληψη κάποιων βαθμών που δεν θα μπορούσαν να 
ισχύουν πλέον και με την προσθήκη ενός. 
 

 Η νίκη μεταξύ των παιχτών παραμένει ως έχει, μισός (0,5) βαθμός σε κάθε 

παιχνίδι με το H/C 

 Η νίκη της ομάδας  δύο (2) βαθμούς στο κάθε παιχνίδι με H/C και ένα (1) 

βαθμό χωρίς το H/C. 

 Οι βαθμοί των Bonus παραμένουν ως έχουν. 

1. Από 480 - 530   0,5 βαθμός 

2. Από 531 - 570   1 βαθμοί 

3. Από 571  και πάνω   1,5 βαθμοί 

BLIND 

Το Blind υπολογίζεται ως εξής: 

Blind = Μ.Ο. + H/C – 15 κορύνες ανά παιχνίδι με H/C 

Blind = Μ.Ο. – 15 κορύνες ανά παιχνίδι χωρίς H/C 

Το Blind δεν κερδίζει ατομικούς βαθμούς αλλά "κόβει" του αντιπάλου (όταν είναι 
μεγαλύτερο) και συνυπολογίζεται κανονικά στις ομαδικές βαθμολογήσεις. 

Ορισμός H/C. 

Το σύνολο της ομάδας καθορίζει και το ποσοστό του H/C που θα έχουν δικαίωμα οι 
παίκτες της ομάδας να πάρουν. Η ποσόστωση που θα ισχύσει είναι αυτή με την οποία 
η ομάδα θα τελειώσει την κανονική περίοδο του πρωταθλήματος. 

Μέσος όρος αθλητών/τριών 
 
Ο μέσος όρος που θα ισχύσει είναι αυτός με την οποίο ο/η αθλητής/τρια θα τελειώσει 
την κανονική περίοδο του πρωταθλήματος. Τα παιχνίδια των τελικών δεν 
λαμβάνονται υπόψη στον γενικό μέσο όρο. 
 
Λάδωμα διαδρόμων Τελικής φάσης 
 
Το λάδωμα των διαδρόμων θα είναι ίδιο με την τελευταία αγωνιστική της κανονικής 
διάρκειας του πρωταθλήματος. 
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Ημερομηνία διεξαγωγής της τελικής φάσης. 

Βάση της προκήρυξης του πρωταθλήματος και του αγωνιστικού προγράμματος η 
ημερομηνία διεξαγωγής της τελικής φάσης θα είναι η Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022. 
(εκτός σοβαρού απροόπτου). 

 
 
 

Η Επιτροπή Αγώνων Πρωταθλήματος 
 
 
 
 
 

Γρηγόρης Δρ. Μηλάς  Ιωάννης Πανάρετος 
 


