
 

 

 

 

 
 

Γενικοί Κανονισμοί 2ου Τουρνουά Φιλίας 

1. Στο 2ο Τουρνουά Φιλίας συμμετέχουν 6 ομάδες αποτελούμενες από 7 παίκτες (6+1) η 
καθεμία και ο τρόπος διεξαγωγής κάθε αγώνα συμπεριλαμβάνει αγώνες σε ατομικό 
επίπεδο, δυάδες και ομαδικό 5 παικτών με το σύστημα ‘‘baker. 

 
2. Τις ομάδες αποτελούν υποχρεωτικά οι παίκτες που είναι εγγεγραμμένοι στο δυναμικό 

τους κατά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο 2011 – 2012.  Η προσθήκη αθλητών 
επιτράπηκε μόνο σε ομάδες με λιγότερους από 6 αθλητές, δύο αθλητές δηλαδή στις 
τετραμελείς και έναν αθλητή στις πενταμελείς ομάδες.  Ο μέγιστος αριθμός αθλητών σε 
κάθε ομάδα θα είναι εφτά.  Η προσθήκη γίνεται υποχρεωτικά από αθλητή που είναι 
ενεργό μέλος στο σωματείο που αγωνίζεται η ομάδα την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο 
2011 – 2012 και ο μέσος του όρος δεν υπερβαίνει τον μέσο όρο της ομάδας στο οικείο 
Πρωτάθλημα. 

 
3. Οι ομάδες θα αγωνιστούν όλες μεταξύ τους με τον τρόπο που αναγράφεται στους 

αγωνιστικούς κανονισμούς.  Κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, η ομάδα που θα κερδίσει 
πρώτη 6 βαθμούς θα είναι η νικήτρια της αναμέτρησης.  Στη συνολική βαθμολογία θα 
υπολογίζεται το σύνολο των βαθμών που κερδίζουν οι ομάδες σε κάθε αγώνα. 

 
4. Σε περίπτωση που ολοκληρωθούν τα 11 παιχνίδια και υπάρξει ισοπαλία 6-6, τότε θα 

διεξαχθεί ένα επιπλέον ομαδικό παιγνίδι με το σύστημα “Baker” το οποίο και θα 
καθορίσει το νικητή του αγώνα. 

 
5. Προθέρμανση θα επιτρέπεται σε προκαθορισμένο διάδρομο, μόνο στους παίκτες που θα 

αγωνιστούν στο παιχνίδι που θα ακολουθήσει. Η προθέρμανση θα αρχίζει με την 
ολοκλήρωση του 5ου Frame του τρέχοντος παιχνιδιού. 

 
6. Γυναίκες και παιδιά κάτω των 16 χρόνων θα δικαιούνται 7 κορύνες χάντικαπ. 

 
7. Το blind score που θα χρησιμοποιηθεί, όπου χρειαστεί, θα είναι ο μέχρι στιγμής μέσος 

όρος της ομάδας. 
 

8. Όλες οι ομάδες υποχρεούνται να φορούν ομοιόμορφες στολές.  Απαγορεύονται τα 
κοντά παντελόνια, τα παντελόνια ¾, τα σχισμένα παντελόνια Jeans και οι φανέλες 
χωρίς μανίκι. 

 
9. Κατά τη διάρκεια του τουρνουά θα ισχύουν οι επίσημοι αγώνες που διέπουν το άθλημα. 

 
10. Το κάπνισμα επιτρέπεται μόνο σε προκαθορισμένους χώρους καπνιστών. 

 
11. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποια ασάφεια που δεν προβλέπεται στους 

κανονισμούς, τότε εναπόκειται στους “Tournament Director”, “Tournament Μanager” 
και “Assistant Tournament Μanager” να ξεκαθαρίσουν την ασάφεια και η απόφαση τους 
θα θεωρείται τελεσίδικη. 


