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Για το Εσωτερικό ομαδικό πρωτάθλημα τετράδων 2022 – 

2023 θα συγκροτηθούν ομάδες δώδεκα ή δεκατρείς , τεσσάρων 

αθλητών/τριών οι οποίες αντιμετωπίζουν ξεχωριστά όλες τις 

υπόλοιπες σε δύο αγωνιστικούς γύρους. Κάθε Δευτέρα στις 18:00 

αρχής γενομένης από τις 14 Νοεμβρίου 2022. 

Οι ομάδες θα απαρτίζονται από αθλητές/τριες που το σύνολο των 

μέσων όρων τους δεν θα υπερβαίνει τις 700 κορύνες. Ο μέσος όρος 

υπολογίζεται βάσει του μέσου όρου από το ατομικό πρωτάθλημα. 

Για τους αθλητές/τριες που δεν αγωνίστηκαν θα ληφθεί υπόψη 

παλαιότεροι μέσοι όροι. Επίσης αν υπάρχει μέσος όρος στην 

ομοσπονδία και όχι από κάποιο άλλο πρωτάθλημα θα μετρήσει αυτός 

ο μέσος όρος. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 

Το πρόγραμμα των αγώνων ακολουθεί τα πρότυπα των 
παλαιότερων ετών, προσαρμοσμένο για 12 η 13 ομάδες.  

Θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα του πρώτου γύρου και τα ονόματα 
των ομάδων όπου θα ξέρουν οι ομάδες σε ποιους διαδρόμους θα 
παίξουν και με ποιον αντίπαλο. 

Το πρόγραμμα του δευτέρου γύρου θα είναι αντεστραμμένο του 
πρώτου γύρου. 

 

ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΑΔΩΜΑΤΩΝ 

Οι τύποι των λαδωμάτων θα επιλέγονται από τα επίσημα λαδώματα 
της Kegel και της Ε.Ο.Α.Α. Οι αλλαγές των λαδωμάτων θα γίνονται 
βάσει των διοργανώσεων της ομοσπονδίας. 
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Οι βαθμοί μεταξύ των παικτών και των ομάδων που ανήκουν, 
υπολογίζονται και κατανέμονται ως εξής: 

1) Παίχτης με παίχτη μισός (0,5) βαθμός σε κάθε παιχνίδι 

με το H/C 

2) Παίχτης με παίχτη μισός (0,5) βαθμός στο σύνολο των 

τριών παιχνιδιών με το H/C 

3) Ομάδα με ομάδα δύο (2) βαθμούς στο κάθε παιχνίδι με 

H/C 

4) Ομάδα με ομάδα δύο (2) βαθμούς στο σύνολο των τριών 

παιχνιδιών με H/C 

5) Ομάδα με ομάδα τρεις (3) βαθμούς στο σύνολο των 

τριών παιχνιδιών δίχως H/C 

Σημείωση 1: Σε οποιαδήποτε ισοπαλία, ατομική ή ομαδική, οι 
βαθμοί διαιρούνται δια δύο κατανέμονται  στους δύο παίχτες ή στις 
δύο ομάδες. 

Σημείωση 2: Εφόσον υπάρξει και δέκατη τρίτη ομάδα θα 
δημιουργηθεί ξεχωριστή βαθμολογία για την αγωνιστική που θα 
παίζει με την ομάδα Blind. 

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. 
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BONUS  

Οι βαθμοί των ομάδων για συνολικά σκορ ανά παιχνίδι θα δίνονται 
μόνο σε αυτά με το Handicap όπως παρακάτω : 

1. Από 661 - 720  .........................  0.5 βαθμός 

2. Από 721 - 780  .........................  1 βαθμοί 

3. Από 781  και πάνω  ..................  1.5 βαθμοί 

Ορισμός H/C. 

Το σύνολο της ομάδας καθορίζει και το ποσοστό του H/C που θα 
έχουν δικαίωμα οι παίκτες της ομάδας να πάρουν. 

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται τα ποσοστά. 

Σύνολο ομάδας Ποσοστό 

701 και άνω Μηδέν (0) 

661 - 700 60% 

621 - 660 80% 

620 και κάτω 100% 

Σημείωση 1: Ο υπολογισμός γίνεται κάθε φορά με το Μ.Ο. του 
κάθε αθλητή και την διαφορά του από τον αντίπαλο 

Σημείωση 2: Το H/C μπορεί να πάρει ως μέγιστη τιμή τις 40 
κορύνες ανά αθλητή. 

Σημείωση 3: Ο υπολογισμός του H/C  του κάθε παίκτη της κάθε 
ομάδας υπολογίζεται με δύο δεκαδικά ψηφία. 
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Σημείωση 4: Αναπροσαρμογή του ποσοστού (μηδέν, 60% ή 
80% ή 100%) που προσδιορίζει το H/C θα γίνεται κάθε αγωνιστική 
σύμφωνα με το σύνολο της ομάδας στρογγυλοποιημένο. 

Μηδενισμός Ομάδας 

Οι ομάδες έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στην αγωνιστική έστω 
και με έναν αθλητή. Οι υπόλοιποι αθλητές θα παίζουν ως blind. Σε 
περίπτωση που δεν εμφανιστούν όλοι οι αθλητές της ομάδας και δεν 
έχει προηγηθεί αίτηση για αναβολή και αποδοχή της αίτησης η 
ομάδα θα μηδενίζεται.  

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΒΑΘΜΩΝ 1ου γύρου 

1) Μετά την 4η αγωνιστική του 1ου γύρου το σύνολο των βαθμών 
όλων των ομάδων ΠΟΛΛΑ-ΠΛΑΣΙΑΖΕΤΑΙ με τον 
συντελεστή 0,45 και οι ομάδες συνεχίζουν με την νέα 
βαθμολογία που προκύπτει. 

2) Μετά την 9η αγωνιστική του 1ου γύρου το νέο σύνολο των 
βαθμών όλων των ομάδων ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΕΤΑΙ με τον 
συντελεστή 0,35 και οι ομάδες συνεχίζουν με την νέα 
βαθμολογία που προκύπτει. 

3) Μετά την 13η και τελευταία αγωνιστική του 1ου γύρου το νέο 
σύνολο βαθμών όλων των ομάδων ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΕΤΑΙ με 
τον συντελεστή 0,25 και μένει πλέον αμετάβλητη ως 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ του 1ου ΓΥΡΟΥ* 

4) Ο 2ος Γύρος ξεκινάει με ακριβώς αντεστραμμένο το πρόγραμμα 
του 1ου και μηδενική βαθμολογία. 

5) Μετά την 4η αγωνιστική του 2ου γύρου το σύνολο των βαθμών 
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΕΤΑΙ με τον συντελεστή 0,45 και οι 
ομάδες συνεχίζουν με την νέα βαθμολογία του 2ου Γύρου που 
προκύπτει. 

6) Μετά την 9η αγωνιστική του 2ου γύρου το νέο σύνολο των 
βαθμών ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΕΤΑΙ με τον συντελεστή 0,35. 

7) Μετά την 13η και τελευταία αγωνιστική του 2ου Γύρου το νέο 
σύνολο των βαθμών ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΕΤΑΙ με τον 
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συντελεστή 0,25 και προκύπτει η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ του 2ου 
Γύρου** 

*&** ΟΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ του 1ου και του 2ου Γύρου 
ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ και προκύπτει η ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ 
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΩΝ 

ΣΤΗΣΙΜΟ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΟΣ 

Οι παίχτες των ομάδων θα τοποθετούνται σε θέσεις ανάλογες με το 
μέσο όρο τους ξεκινώντας από τον χαμηλότερο και καταλήγοντας 
στον υψηλότερο. 

Αναπροσαρμογή των θέσεων των παικτών θα γίνεται κάθε 
αγωνιστική.  

ΑΝΑΒΟΛΕΣ 

1) Αναβολές θα γίνονται δεκτές, μόνο με ειδοποίηση της 
Επιτροπής Αγώνων έως τις 12η ώρα της μέρας τέλεσης της 
αγωνιστικής και αφού συμφωνήσουν και οι δύο ομάδες που 
εμπλέκονται σε αυτήν.  

2) Η ομάδα που έχει ζητήσει αρχικά την αναβολή, οφείλει να 
προσαρμοστεί στην μέρα και ώρα που θα επιλέγει η ομάδα που 
της την έχει παρέχει, για αυτονόητους λόγους. 

3) Προσοχή απαραίτητη προϋπόθεση να γίνει μέσα στην ίδια 
εβδομάδα. (Τρίτη ή Πέμπτη) 

4) Σε αναβολές που δεν θα διεξάγονται εντός του χρονικού ορίου 
ΘΑ ΜΗΔΕΝΙΖΟΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΟΜΑΔΕΣ! 

ΤΕΛΙΚΑ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

Οι οκτώ (8) πρώτες ομάδες της τελικής βαθμολογίας των 
προκριματικών αγωνίζονται στα τελικά του πρωταθλήματος. Για την 
τελική φάση του ομαδικού πρωταθλήματος θα ανακοινωθεί 
ξεχωριστή προκήρυξη. 
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ΈΠΑΘΛΑ 

Οι βραβεύσεις των αθλητών θα γίνουν βάσει του παρακάτω πίνακα. 

Κατηγορία / Θέση Συμμετέχοντες Κύπελλα / Μετάλλια  

1η  - 2η  - 3η Ομάδα Κύπελλα 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θα υπάρχει διαβάθμιση μεγεθών ή και χρωμάτων των 
κυπέλλων-μεταλλίων ανάλογα με την θέση στην τελική κατάταξη. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

Α) Η επιτροπή αγώνων μπορεί να προβεί σε αλλαγές των παραπάνω 
κανόνων αν κριθεί απαραίτητο, ώστε να διεξαχθεί όσο το δυνατόν 
καλύτερα το ομαδικό πρωτάθλημα. 

Β) Οποιαδήποτε θέματα προκύψουν κατά την διάρκεια του 
Πρωταθλήματος θα γίνεται ενημέρωση των αρχηγών των ομάδων 
και θα συν αποφασίζεται η λύση τους από την πλειοψηφία. Σε 
περίπτωση ισοβαθμίας θα λαμβάνεται υπόψη και η γνώμη της 
επιτροπής αγώνων. 

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας και ευχόμαστε σε όλες και όλους 
καλή αγωνιστική περίοδο και πάνω απ' όλα καλή διασκέδαση!!! 

 

Η Επιτροπή Αγώνων Πρωταθλήματος 

 

Πρόεδρος 
 
 
 

Γρηγόρης Δρ. Μηλάς 

Έφορος Αγωνιστικού 
 
 
 

Βασιλική Αυγέρου 

Γεν. Γραμματέας 
 
 
 

Χρύσα Θεοδώρου  

 


