Κανονισµοί ∆εκάµπαλο
1.

∆εκάµπαλο
Το δεκάµπαλο παίζεται µε 10 αριθµηµένες µπίλιες από το 1 µέχρι το 10 και την άσπρη. Οι µπίλιες παίζονται µε αριθµητική σειρά από το 1 µέχρι
το 10. Τα χτυπήµατα είναι δηλωµένα, δηλαδή εφόσον ο παίκτης κάνει νόµιµο χτύπηµα στην µπίλια του αλλά βάλει οποιαδήποτε άλλη µπίλια η
την µπίλια του σε άλλη τσέπη τότε χάνει την σειρά του και ο αντίπαλος συνεχίζει το παιχνίδι. Νικητής είναι αυτός που θα βάλει την µπίλια
νούµερο 10 στην τσέπη νόµιµα. Σε περίπτωση νόµιµου σπασίµατος του οποίου η µπίλια Νο.10 µπει σε τσέπη τότε επανατοποθετείται στη θέση
“Foot Spot “ του τριγώνου (∆ιάγραµµα 1), και ο παίκτης συνεχίζει µε την µικρότερα αριθµηµένη µπίλια που υπάρχει πάνω στο τραπέζι. Μόνο µία
µπίλια δικαιούται να δηλώνεται κάθε φορά.

2.

Σπάσιµο
Το σπάσιµο γίνεται εναλλάξ µεταξύ των 2 παικτών. Αυτός που θα σπάσει πρώτος είναι ο παίκτης που θα φέρει την µπάλα πιο κοντά στην σπόντα
στην αρχή του τραπεζιού, εκτελώντας χτύπηµα στην κάτω σπόντα.

3.

Στήσιµο
Οι µπίλιες στήνονται σε σχήµα τριγώνου. Η µπίλια Νο.1 στήνεται πάντα στην αρχή του τριγώνου και η µπίλια Νο.10 στο µέσο.(Βλέπε διάγραµµα
1).

∆ιάγραµµα 1 : Στήσιµο δεκάµπαλου

4.

Νόµιµο Σπάσιµο
Οι ακόλουθοι κανόνες καθορίζουν ένα νόµιµο σπάσιµο στο δεκάµπαλο:
(α) Η άσπρη βρίσκεται οπουδήποτε πίσω από την γραµµή σπασίµατος (Head String)
(β) στο σπάσιµο χτυπηθεί πρώτα η µπίλια Νο.1 και µετά οποιαδήποτε άλλη µπίλια
(γ) εάν δεν µπει οποιαδήποτε µπίλια σε τσέπη, τουλάχιστο 4 µπίλιες να χτυπήσουν σε σπόντα αλλιώς το χτύπηµα είναι φάουλ.

5.

Κτύπηµα Push
Μετά το σπάσιµο το επόµενο χτύπηµα µπορεί να είναι νόµιµο ή να δηλωθεί σαν Push. Στην περίπτωση αυτή ο παίκτης χτυπά την άσπρη
οπουδήποτε πάνω στο τραπέζι. (Σε αυτό το χτύπηµα δεν ισχύουν οι κανονισµοί που θέλουν οποιαδήποτε µπίλια να χτυπήσει σπόντα µετά το
χτύπηµα της αριθµηµένης µπίλιας). Ο επόµενος παίκτης έχει το δικαίωµα να διαλέξει ποιος θα συνεχίσει το παιχνίδι.

6.

∆ηλωµένες Μπίλιες
Κάθε φορά ο παίκτης πρέπει να δηλώνει την µπίλια και τσέπη πριν εκτελέσει το χτύπηµα και εφόσον το χτύπηµα δεν είναι εµφανές. ∆εν
χρειάζεται περιγραφή του χτυπήµατος όπως σπόντες, συνδυασµός µπίλιων κλπ.

7.

Κτύπηµα Safety
Μετά το σπάσιµο, σε οποιοδήποτε σηµείο του παιχνιδιού ο παίκτης δικαιούται να κάνει χτύπηµα “safety” το οποίο πρέπει να το δηλώσει από πριν
το χτύπηµα. Στο χτύπηµα αυτό ο παίκτης παίζει την νόµιµη µπίλια χωρίς να την βάλει σε τσέπη και δίνει την σειρά στον αντίπαλο να συνεχίσει.
Σε περίπτωση που η νόµιµη µπίλια µπει σε τσέπη τότε ο αντίπαλος διαλέγει εάν θα συνεχίσει αυτός ή ο παίκτης που έκανε το “Safety” Shot.

8.

Αδήλωτες Μπίλιες ή µπίλιες σε λάθος τσέπη
Εάν ο παίκτης χάσει την µπίλια στην τσέπη που είχε δηλώσει και είτε βάλει την µπίλια του σε άλλη τσέπη ή βάλει άλλη µπίλια, η σειρά του έχει
τελειώσει και ο αντίπαλος έχει την δυνατότητα είτε να συνεχίσει το παιχνίδι ή να δώσει τα ηνία πίσω στο παίχτη που έκανε το χτύπηµα.

9.

Συνέχεια Παιχνιδιού
Εάν ο παίκτης κατά το παίξιµο βάλει σε τσέπη νόµιµα µια µπίλια τότε συνεχίζει να παίζει. Εάν βάλει νόµιµα την µπίλια Νο. 10, νικά στο παιχνίδι.
Εάν ο παίκτης αποτύχει να βάλει κάποια µπίλια και εφόσον το χτύπηµα είναι νόµιµο τότε ο αντίπαλος συνεχίζει από εκεί που σταµάτησε η
άσπρη. Εάν κάποιος παίκτης κάνει foul τότε ο αντίπαλος δικαιούται να πάρει την άσπρη και να την τοποθετήσει όπου θέλει πάνω στο τραπέζι για
να εκτελέσει το επόµενο χτύπηµα.

10.

Φάουλ
Στο δεκάµπαλο ισχύουν όλα τα επίσηµα φάουλ. Σε περίπτωση τριών συνεχόµενων φάουλ από τον ίδιο παίκτη τότε το παιχνίδι τελειώνει µε
νικητή τον αντίπαλο παίκτη.

11.

Επανατοποθέτηση µπίλιας στη θέση του τριγώνου.
Εάν η µπάλα Νο.10 µπει σε τσέπη η βγει από το τραπέζι όταν ένα χτύπηµα δεν είναι νόµιµο ή µπεί σε τσέπη από ένα χτύπηµα Push τότε
ξαναβγαίνει στο τραπέζι και τοποθετείται στην πρώτη θέση του τριγώνου. Οποιαδήποτε άλλη µπίλια δεν ξαναβγαίνει στο τραπέζι.

12.

Αδιέξοδο
Σε περίπτωση που το παιχνίδι φτάσει σε αδιέξοδο τότε το παιχνίδι σταµατά και ο παίκτης που εκτέλεσε το σπάσιµο ξανασπάζει.
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