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ΗΜΕΡΑ:  04 Οκτωβρίου 2018 και Βασική ημέρα του πρωταθλήματος θα  είναι  η Πέμπτη .  

ΩΡΑ:   Δοκιμαστικές 19:45μ.μ. – Έναρξη Αγωνιστικής 19:55μ.μ.. 

 

 Αλλαγή ημέρας ή ώρας μπορεί να γίνει με συνεννόηση των αντιπάλων ομάδων και έγκριση της 
επιτροπής πρωταθλήματος, θα πρέπει να διεξαχθεί (παρουσία ατόμου Δ.Σ ή επιτροπής 
πρωταθλήματος) το αργότερο μέχρι την επόμενη Πέμπτη. Σε περίπτωση απουσίας πέραν της 
επόμενης Πέμπτης, της μίας ή και των δύο ομάδων,θα μηδενίζονται ανάλογα. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Στο εσωτερικό πρωτάθλημα συμμετέχουν Δώδεκα (12) ομάδες των 3 
παιχτών (+ 1 ή 2 αναπληρωματικών αν θέλει η ομάδα) . Σε περίπτωση μονού αριθμού ομάδων, 
κάθε αγωνιστική η μία ομάδα δεν θα έχει αντίπαλο και θα παίζει με ομάδα blind {(με όριο κορυνών 
το 540/παιχνίδι) 175 – 180 – 185 } και θα παίρνει ανάλογα τους  βαθμούς . 

 

  Θα γίνουν δύο (2) γύροι σύνολο είκοσι δύο (22) αγωνιστικές σύμφωνα με τις ομάδες που έχουν 
δηλωθεί. Θα γίνουν δύο (2) διαιρέσεις κατά το1/2   (Μετά την 8η , την 15η Αγωνιστική κλπ).   

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ HDCP: Το HDCP κάθε παίχτη υπολογίζεται και αναπροσαρμόζεται κάθε 
αγωνιστική με βάση: (180/190 – M.O. παίχτη/α) Χ 80% έχοντας ως max τις 30 κορύνες για τους 
αθλητές και 40 αθλήτριες.  

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ:  

1.   Το σύνολο κορυνών της ομάδος + συνολικό HDCP όλων των παικτών κάθε παιχνιδιού  δίνει 

στην ομάδα = 2 βαθμούς 

2.  Το σύνολο των κορυνών της ομάδας + συνολικό  ΗDCP όλων των παικτών και  των τριών (3) 

παιχνιδιών δίνει στην ομάδα = 2 βαθμούς και  

3.  Ανά παίχτη + HDCP με παίχτη + HDCP = 1 βαθμό. Η θέση του παίχτη στο φύλλο αγώνα 

ορίζεται ανάλογα με τον Μ.Ο που έχει σε κάθε αγωνιστική.  

 

   Οπότε μια ομάδα μπορεί να κερδίσει: 

1. 2 βαθμούς ανά παιχνίδι (2 βαθμούς*3=6 βαθμούς) 

2. 2 βαθμούς σύνολο κορυνών 3 παιγνιδιών (2 βαθμούς) 

3. 1 βαθμό παίχτη με παίχτη ανά παιχνίδι (3 βαθμούς*3=9 βαθμούς) 

Άρα σύνολο βαθμών σε απόλυτη μορφή = 17 βαθμοί  

 

Bonus Βαθμοί:  Κάθε ομάδα θα παίρνει επί πλέον βαθμούς (νικήτρια και ηττημένη) εάν το σύνολο 
κορυνών σε κάθε παιχνίδι ξεπεράσει τις κορύνες σύμφωνα με τον παρακάτω πινάκα: 

 

ΚΟΡΥΝΕΣ    ΒΑΘΜΟΙ                ΚΟΡΥΝΕΣ    ΒΑΘΜΟΙ              ΚΟΡΥΝΕΣ    ΒΑΘΜΟΙ 

521----540  >>>  1                         621----640  >>>  4                      721----740 >>>  7 

541----580  >>>  2                         641----680  >>>  5                      741----780 >>>  9                                           

581----620  >>>  3                         681----720  >>>  6                      781----820 >>> 11                                   

 

 Παράδειγμα:  Νικήτρια ομάδα:  1ο παιχ: 595( κορύνες+hdcp) θα πάρει 2 νίκη +3 bonus= 5 Βαθμοί 

                       Ηττημένη ομάδα: 1ο παιχ: 590 (κορύνες+hdcp) θα πάρει 0 ήττα + 3 bonus= 3 Βαθμοί 

Σε περίπτωση ισοπαλίας προβλέπεται ½ πόντος ανά ομάδα, και  ½ για ισοπαλία στο σύνολο  
των τριών παιχνιδιών. 
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Ο αριθμός κορυνών του  blind βγαίνει από τον Μ.Ο του – 10 κορύνες + το  ΗDCP που έχει 
εκείνη την ημέρα. 

Αν σε ομάδα απουσιάζουν 2 παίχτες η ομάδα αυτή  παίζει κανονικά και η βαθμολογία 
ισχύει κανονικά σαν να ήταν παρών οι απόντες . 

 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ  ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΤΕΛΙΚΩΝ 

 

   Μετά το τέλος της κανονικής περιόδου  (είκοσι δύο (22) αγωνιστικών) οι έξι (6) πρώτες 
ομάδες  της κανονικής περιόδου  παίζουν στα Τελικά σύμφωνα  με τον παρακάτω τρόπο.  

Θα γίνει ένα Μίνι πρωτάθλημα σε δύο (2) Φάσεις: 

 

Στην Α΄ Φάση  θα διαγωνισθούν οι ομάδες κατάταξης από την θέση 3 εως και την θέση 6.  

 Όπου με αυτόν τον διαγωνισμό οι δύο (2) πρώτοι   θα διαγωνιστούν στην Β΄φάση με τον 
1ο και 2ο της γενικής κατάταξης  για την τελική κατάταξης του πρωταθλήματος τριάδων 
2017-2018. 

 
Η κάθε ομάδα  θα έχει  BONUS βαθμούς  (Ειδική Βαθμολογία) σύμφωνα με την θέση 

κατάταξης όπου και θα γίνει το ΜΙΝΙ πρωτάθλημα , οι BONUS βαθμοί είναι οι παρακάτω : 

 

Α΄ Φάση                                                                      Β΄ Φάση  (ΤΕΛΙΚΟΣ) 

 

3ος>>>>>>>>> 7 βαθμοί                                        
1ος  κατάταξης  >>>>>>>>>>>>>> 6 βαθμοί

 

4ος>>>>>>>>> 5 βαθμοί                                        
2ος  κατάταξης  >>>>>>>>>>>>>> 4 βαθμοί

 

5ος>>>>>>>>> 3 βαθμοί                                        
3ος  (

1
ος) Α΄ φάσης   >>>>>>>>>>2 βαθμοί

 

6ος>>>>>>>>> 2 βαθμοί                                         
4ος  (

2
ος )Α΄ φάσης   >>>>>>>>>>1 βαθμοί

 

.         

       Βαθμολογία Τελικών σύνολο κορυνών 

 

ΚΟΡΥΝΕΣ    ΒΑΘΜΟΙ                     ΚΟΡΥΝΕΣ    ΒΑΘΜΟΙ                  ΚΟΡΥΝΕΣ    ΒΑΘΜΟΙ 

1520----1570  >>>  1                         1721----1770  >>>  4                      1871----1920 >>>  10 

1571----1620  >>>  2                         1771----1820  >>>  6                      1921----1970 >>>  12                                           

1621----1670  >>>  3                         1821----1870  >>>  8                      1971----2020 >>>  13      

 

 

ΕΠΑΘΛΑ: 

 Στις τρεις πρώτες ομάδες (κύπελλα),  

 Στην τέταρτη ομάδα (μετάλλια) 

 Στους 3 καλύτερους Μ.Ο. ανδρών/ γυναικών (Δεν μετράνε οι τελικοί) χωρίς HDCP  
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 Στο καλύτερο παιχνίδι ανδρών/ γυναικών (Δεν μετράνε οι τελικοί) χωρίς HDCP  

 Στο καλύτερο set ανδρών /γυναικών (Δεν μετράνε οι τελικοί) χωρίς HDCP  

 Το καλύτερο set τριάδας (Δεν μετράνε οι τελικοί)  Με HDCP  

 

 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 30 (3χ10) ευρώ (και στα τελικά) κάθε ομάδα θα καταβάλλει από τον 
αρχηγό της στην διάρκεια του δεύτερου παιχνιδιού της αγωνιστικής. 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

1. Σε περίπτωση στην α΄ Αγωνιστική απουσιάζει κάποιος παίκτης θα ξεκινάει  blind ως εξής : 
α΄)  Ο μ.ο της προηγούμενης χρονιάς που είχε  συμμετοχή σε τριάδες  και β΄) Πρώτη φορά σε 
Τριάδες   για αθλητές 180 και αθλήτριες 175. 

2. Το blind παίρνει βαθμούς σαν να ήταν παρών ο αντίστοιχος αθλητής / αθλήτρια. 

3. Κάθε ομάδα αγωνίζεται με 3 παίχτες και δικαίωμα αλλαγής έχει μετά από κάθε παιχνίδι.                         
Η αγωνιστική περιλαμβάνει 3 παιχνίδια. 

4. Το HDCP κατά τη φάση του τελικού παραμένει σταθερό με βάση το HDCP μετά την 
ολοκλήρωση όλων των αγωνιστικών . 

5. Για τους αρχάριους (πρώτη φορά σε πρωτάθλημα) ορίζεται ΜΑΧ HDP 40 κορύνες για τους 
Άνδρες και 50 για τις Γυναίκες 

6.  Σε περίπτωση ισοβαθμίας κατά σειρά πρώτη ομάδα θα είναι α) Μ.Ο , β) σύνολο κορυνών 
χωρίς  HDP, γ) σύνολο κορυνών με HDP, δ), το καλύτερο Σετ παιχνίδι (όλων των 

αγωνιστικών ) ,  στ) κλήρωση. 

7. Αναπληρωματικός παίκτης για να συμμετάσχει σε αγωνιστική πρέπει να έχει δηλωθεί από 
την προηγούμενη αγωνιστική.  

8. Οι τελικοί Μ.Ο. διαμορφώνονται μετά το τέλος όλων των  αγωνιστικών (δεν 
συμπεριλαμβάνονται τα παιχνίδια των τελικών).  

9. Τα blind θα πληρώνουν  2 ευρώ την Αγωνιστική 

10.  Στην περίπτωση που ένας παίκτης καθυστερήσει πέραν των δοκιμαστικών έχει το δικαίωμα 
συμμετοχής έως και την ολοκλήρωση του 3ου φρειμ χωρίς δικαίωμα δοκιμαστικών. Πέραν του 
3ου φρειμ θα παίζει στο επόμενο παιχνίδι, έχοντας δικαίωμα δοκιμαστικών μία σε κάθε 
διάδρομο. 

11. Όταν ένας αθλητής/αθλήτρια δεν προλάβει το πρώτο παιχνίδι θα χρεώνεται blind και θα 
συνεχίζει από το δεύτερο (δεν θα παίζει στο τέλος το πρώτο κοκ) 

12.  Σε έκτακτη περίπτωση αδυναμίας του μαγαζιού να χρησιμοποιηθεί το τελευταίο ζευγάρι 
διαδρόμων 13-14 οι ομάδες θα παίζουν στο 1-2. 

13.  Όποιες ομάδες παίζουν αναβολή θα παίζουν στον 1-2 , 3-4 κοκ ανάλογα με την θέση του 
φύλλου αγώνα από αριστερά προς τα δεξιά . Δηλαδή : Εάν τύχουν δύο ζευγάρια ομάδων 
αναβολή την ίδια μέρα, η ομάδα που  έπαιζε στον 7-8 θα παίξει στον 1-2 και η ομάδα που 
έπαιζε 11-12  θα παίξει στον 3-4. 

14.  Η βαθμολογία για τους τελικούς θα είναι ο  πίνακας με την βαθμολογία στην 

παράγραφο  Bonus Βαθμοί  όπου εδώ δεν ισχύει (νικήτρια και ηττημένη)  και ο  πίνακας 

Βαθμολογία  σύνολο Κορυνών των τριών παιχνιδιών. 

15.  Η κάθε Φάση είναι μία (1) Αγωνιστική των τριών (3) παιχνιδιών.   
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16. Αναπληρωματικός παίκτης δικαιούται έπαθλο αν έχει συμμετάσχει τουλάχιστον σε είκοσι δύο 

(22) παιχνίδια. 

17. Τα έπαθλα των γυναικών  ισχύουν μόνο εάν ο αριθμός των γυναικών είναι 3 και πάνω . 

18. Το λάδωμα του πρωταθλήματος θα αλλάζει κάθε αλλαγή έκαστου Μήνα το οποίο και θα 

ανακοινώνεται για να μπορούν οι αθλητές να έχουν τις κατάλληλες μπάλες μαζί τους . 

19. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Εσωτερικού Κανονισμού και το Άρθρο 11 (γραμμές 9-10) του 

Καταστατικού  οι Εμφανίσεις των αθλητών/τριών του πρωταθλήματος τριάδων  πρέπει να 

είναι ομοιόμορφες του Συλλόγου . Εάν αθλητής/τρια δεν φοράει εμφάνιση του Συλλόγου 

(Εκτός από νέους αθλητές/τρίες που δεν έχουν αποκτήσει εμφάνιση) η ομάδα του θα 

τιμωρείται  την πρώτη φορά με επίπληξη  , την δεύτερη  φόρα με -3 βαθμούς  , την τρίτη φορά 

-6 βαθμούς κοκ. 

 

                  

Επιτροπή Εσωτερικού Πρωταθλήματος 

1) ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ 

2) ΑΝΙΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

3) ΑΓΓΟΥΡΙΔΑΚΗΣ  ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 

 

 

 

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟ ΔΣ 

 

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                                              ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΣΙΤΣΩΝΗ  ΑΝΝΑ                                                                          ΣΤΕΦΑΝΟΣ  ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ 


