ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΟΚΤΑΜΠΑΛΟ

1. Σκοπός του παιχνιδιού.
Το παιγνίδι παίζεται µε δηλωµένα χτυπήµατα και παίζεται µε µια άσπρη µπίλια και δεκαπέντε
αριθµηµένες µπίλιες από το 1 ως το 15. Ο ένας παίκτης πρέπει να βάλει σε τσέπες (τρύπες) όλες τις
µπίλιες που έχουν αριθµό από το ένα ως το επτά (µονόχρωµες) και ο άλλος όλες τις µπίλιες από το
εννέα ως το δεκαπέντε (δίχρωµες). Ο παίκτης που βάζει πρώτος σε τσέπες τις µπίλιες του και στην
συνέχεια βάζει νόµιµα την µπίλια Νο. 8 κερδίζει το παιγνίδι.

3. ∆ιάταξη µπιλιών.
Οι µπίλιες στήνονται µέσα σε ένα τρίγωνο στην κορυφή του τραπεζιού, µε την µπίλια Νο. 8 στο
κέντρο του τριγώνου, την πρώτη µπίλια της διάταξης στο σηµείο κορυφή µια δίχρωµη µπίλια στην
µια πίσω πλευρά του τριγώνου και µια µονόχρωµη µπίλια στην άλλη πίσω πλευρά του τριγώνου,
όπως φαίνεται στο διάγραµµα Νο 1.
4. Εναλλάξ σπάσιµο έναρξης.
Στην αρχή του παιχνιδιού οι παίκτες κτυπούν ταυτόχρονα από µια µπίλια και ο πιο κοντινός στην
σπόντα στο Head of the Table (βλέπε διάγραµµα 1) σπάει πρώτος. Στη διάρκεια του αγώνα οι παίχτες
θα σπάνε εναλλάξ σε κάθε ξεχωριστό παιχνίδι.
5. Νόµιµο σπάσιµο,
Για να κάνουµε ένα νόµιµο σπάσιµο, ο παίκτης (µε τη άσπρη µπίλια πίσω από τη γραµµή εκκίνησης)
θα πρέπει (1) να βάλει µια µπίλια ή (2) να οδηγήσει τέσσερις αριθµηµένες µπίλιες στη σπόντα. Εάν
αποτύχει να κάνει νόµιµο σπάσιµο, τότε δεν είναι φάουλ, και ο επόµενος παίκτης έχει τις εξής
επιλογές (1) να δεχθεί το τραπέζι και τις θέσεις που έχουν οι µπίλιες και να αρχίσει αυτός τα
κτυπήµατα του, ή (2) να ξαναστήσει τις µπίλιες και να σπάσει αυτός ο ίδιος ή να επιτρέψει στον
παρανοµήσαντα παίκτη να σπάσει ξανά
6. Άσπρη µπίλια που µπαίνει σε τσέπη κατά το νόµιµο σπάσιµο,

∆ιάγραµµα Νο1
2. ∆ηλωµένο χτύπηµα.
Οι φανερές µπίλιες και τσέπες δεν δηλώνονται. Είναι δικαίωµα του αντιπάλου να ρωτήσει για µπίλια
και τσέπη εάν δεν είναι βέβαιος για το κτύπηµα. Σπόντες και συνδυασµοί δεν θεωρούνται προφανείς
και πρέπει να δηλωθεί η µπίλια και η τσέπη. Όταν δηλωθεί το κτύπηµα δεν είναι αναγκαίο να
υποδειχθούν λεπτοµέρειες όπως γωνίες, σπόντες, καραµπόλες κλπ. Αν το κτύπηµα είναι φάουλ τότε
οποιεσδήποτε µπίλιες µπήκαν, παραµένουν στις τσέπες ανεξαρτήτως του αν ανήκουν στον εκτελεστή
του κτυπήµατος ή στον αντίπαλο. Το εναρκτήριο σπάσιµο δεν είναι δηλωµένο κτύπηµα.
Οποιοσδήποτε παίκτης εκτελεί το εναρκτήριο σπάσιµο στο οκτάµπαλο µπορεί να συνεχίσει να εκτελεί
το επόµενο κτύπηµα του, εφόσον έχει νοµίµως βάλει οποιαδήποτε µπίλια κατά το σπάσιµο.

Εάν ένας παίκτης βάλει την άσπρη µπίλια σε τσέπη µετά από νόµιµο σπάσιµο, (1) όλες οι µπίλιες που
µπήκαν σε τσέπες µένουν στις τσέπες (εκτός από την µπίλια Νο 8, δες κανονισµό 7), (2) είναι φάουλ,
(3) το τραπέζι είναι ανοικτό. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΡΟΣΟΧΗ. Ο επόµενος παίκτης έχει την άσπρη µπίλια
στο χέρι πίσω από τη γραµµή εκκίνησης και δεν µπορεί να κτυπήσει µπίλια που είναι πίσω από την
νοητή γραµµή εκκίνησης, εκτός και εάν κτυπήσει την άσπρη µπίλια πέρα από τη γραµµή εκκίνησης η
οποία ερχόµενη πίσω από τη γραµµή εκκίνησης κτυπήσει την αριθµηµένη µπίλια.
7. Η µπίλια Νο. 8 µπαίνει σε τσέπη κατά το σπάσιµο.
Εάν η µπίλια Νο. 8 µπει κατά το σπάσιµο, ο παίκτης που έσπασε µπορεί να ζητήσει να ξαναστηθούν
οι µπίλιες για σπάσιµο ή να στήσει την µπίλια Νο. 8 και να συνεχίσει τα κτυπήµατα. Εάν ένας παίκτης
βάλει σε τσέπη την άσπρη µπίλια και µε το ίδιο σπάσιµο µπει σε τσέπη και η µπίλια Νο. 8 ο επόµενος
παίκτης έχει τις επιλογές να ξαναστηθούν οι µπίλιες και να σπάσει ή να στήσει την µπίλια Νο.8 και να
αρχίσει τα κτυπήµατα του µε την άσπρη µπίλια στο χέρι πίσω από τη γραµµή εκκίνησης.
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8. Αριθµηµένες µπίλιες που βγαίνουν εκτός τραπεζιού κατά το σπάσιµο.
Αν ο παίκτης που εκτελεί το σπάσιµο προκαλέσει αριθµηµένες µπίλιες να βγούνε εκτός τραπεζιού,
τότε αυτό είναι φάουλ και ο αντίπαλος παίχτης έχει τις εξής επιλογές. (1) να αποδεχθεί το τραπέζι ως
έχει και να προχωρήσει, (2) να πάρει την άσπρη µπίλια στο χέρι και να ξεκινήσει πίσω από τη γραµµή
εκκίνησης.
9. Ανοικτό τραπέζι.
Το τραπέζι είναι ανοικτό όταν η επιλογή των οµάδων (µονόχρωµες ή δίχρωµες) δεν έχει ακόµη γίνει
Όταν το τραπέζι είναι ανοικτό, είναι νόµιµο να κτυπήσει µια µονόχρωµη για να µπει µια δίχρωµη
µπίλια ή και το αντίθετο. ΠΡΟΣΕΞΤΕ. ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΙ ΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ
ΤΟ ΣΠΑΣΙΜΩ. Όταν το τραπέζι είναι ανοικτό, είναι νόµιµο να κτυπήσεις µια µονόχρωµη για να
βάλεις µια δηλωµένη δίχρωµη ή και το αντίθετο. Όταν το τραπέζι είναι ανοικτό οποιεσδήποτε µπίλιες
µπουν παράνοµα παραµένουν στις τσέπες. Για τον πιο πάνω κανονισµό εξαιρείται η µπίλια 8, δηλαδή
αν γίνει πρώτο κτύπηµα στην µπίλια 8 είναι φάουλ.
10. Επιλογή χρώµατος.
Η επιλογή των δίχρωµων ή µονόχρωµων δεν καθορίζεται µε το σπάσιµο, ακόµα και αν µπουν σε
τσέπες µόνο µονόχρωµες ή µόνο δίχρωµες ή και από τα δύο χρώµατα. ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ
ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΠΑΣΙΜΟ Για να διαλέξει οµάδα (κατηγορία χρώµατος) ένας
παίκτης πρέπει να βάλει νόµιµα µια δηλωµένη µπίλια ΜΕΤΑ το σπάσιµο.

να προχωρήσει µε το επόµενο κτύπηµα. Οποιαδήποτε µπίλια µπει κατά την διάρκεια κτυπήµατος
safety παραµένει στην τσέπη
13. Το σκορ.
Ένας παίκτης υποχρεούται να συνεχίσει να παίζει, µέχρις ότου αποτύχει να βάλει νόµιµα µία από τις
µπίλιες της οµάδας του. Μετά που ο παίκτης έχει βάλει σε τσέπες όλες τις µπίλιες: της οµάδας του
κτυπά για να βάλει την µπίλια Νο. 8
14. Τιµωρία του φάουλ.
Ο αντίπαλος παίρνει την άσπρη µπίλια στο χέρι. Αυτό σηµαίνει ότι ο παίκτης µπορεί να βάλει την
άσπρη µπίλια οπουδήποτε πάνω στο τραπέζι, ∆εν πρέπει να είναι πίσω από την νοητή γραµµή
εκκίνησης παρά µόνο κατά το σπάσιµο. Αυτός ο κανόνας αποτρέπει κάποιο παίκτη από το να κάνει
εσκεµµένα φάουλ που θα µπορούσαν να θέσουν τον αντίπαλο του σε δύσκολη θέση. Με την άσπρη
µπίλια στο χέρι ο παίκτης µπορεί να χρησιµοποιήσει το χέρι του ή οποιοδήποτε µέρος της στέκκας
του, συµπεριλαµβανοµένου και του Τίρ, για να τοποθετήσει την άσπρη µπίλια. Καθώς βάζει την
άσπρη στη θέση της οποιοδήποτε κτύπηµα (µε την στέκκα) που θα κινήσει την άσπρη µπίλια προς τα
εµπρός θα είναι φάουλ εκτός αν είναι νόµιµο κτύπηµα (σύµφωνα µε τον κανονισµό 11 πιο πάνω)
15. Συνδυασµένα κτυπήµατα.
Επιτρέπονται τα συνδυασµένα κτυπήµατα. Όµως η µπίλια No. 8 δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν
πρώτη µπίλια στον συνδυασµό, εκτός και αν το τραπέζι είναι ανοικτό.

11. Νόµιµο κτύπηµα.
16. Μπίλιες που µπαίνουν σε τσέπη παράνοµα.
Σε όλα τα κτυπήµατα, εκτός από το σπάσιµο και όταν το τραπέζι είναι ανοικτό, ο παίκτης θα πρέπει
να κτυπήσει πρώτα µια µπίλια της οµάδας του και, (1) να βάλει σε τσέπη µια αριθµηµένη µπίλια, ή (2)
να κάνει την άσπρη µπίλια ή οποιαδήποτε άλλη µπίλια να κτυπήσει σπόντα. ΠΡΟΣΟΧΗ
ΠΑΡΑΚΑΛΩ. Είναι νόµιµο ο παίκτης να βρει την δηλωµένη µπίλια µετά από σπόντα της άσπρης,
αλλά µετά το κτύπηµα µε την αριθµηµένη, µια αριθµηµένη µπίλια πρέπει να µπει σε τσέπη ή η άσπρη
µπίλια ή οποιαδήποτε άλλη αριθµηµένη µπίλια να κτυπήσει σπόντα.
12. Παίξιµο Safety.
Για λόγους τακτικής ένας παίκτης µπορεί αν επιθυµεί να βάλει µια µπίλια αλλά µετά να µην συνεχίσει
µε το επόµενο κτύπηµα. Αυτό µπορεί να γίνει αν ο παίκτης δηλώσει πριν το κτύπηµα SAFETΎ. Ένα
Safety κτύπηµα πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά του νόµιµου κτυπήµατος. Εάν ο παίκτης που
επιθυµεί να βάλει µια µπίλια και να µην συνεχίσει δεν δηλώσει safety πριν το κτύπηµα, τότε θα πρέπει

Μια αριθµηµένη µπίλια θεωρείται ότι µπήκε παράνοµα όταν
(α) Η αριθµηµένη µπίλια µπει σε τσέπη µε το ίδιο κτύπηµα που έγινε φάουλ.
(β) Η δηλωµένη µπίλια δεν µπήκε στην προκαθορισµένη τσέπη
(γ) Πριν από το κτύπηµα έχει δηλωθεί safety. Οι µπίλιες που µπήκαν παράνοµα παραµένουν στις
τσέπες
17. Αριθµηµένες µπίλιες που βγαίνουν εκτός τραπεζιού.
Εάν οποιαδήποτε αριθµηµένη µπίλια βγει έξω από το τραπέζι είναι χάσιµο της σειράς του παίκτη και
φάουλ, εκτός εάν βγει η µπίλια Νο. 8 οπότε χάνεται το παιγνίδι. Οποιεσδήποτε µπίλιες βγήκαν εκτός
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τραπεζιού τότε αυτές στήνονται όπως είναι η αύξουσα αριθµητική σειρά ξεκινώντας από την κορυφή
του τριγώνου (foot string) και προχωρώντας προς την πίσω σπόντα (foot rail)

κτυπήσουν κάποια αριθµηµένη µπίλια τους) τότε το παιγνίδι θα θεωρηθεί ότι βρίσκεται σε αδιέξοδο.
Οι µπίλιες στην συνέχεια θα ξαναστηθούν για σπάσιµο και αυτός που έσπασε στο προηγούµενο
παιγνίδι θα ξανασπάσει
ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ - Τρία συνεχόµενα φάουλ από ένα παίκτη ∆ΕΝ είναι χάσιµο παιγνιδιού.
21.Αριθµηµένη µπίλια που είναι κολληµένη σε σπόντα (πλευρά) ή στην άσπρη.
ΠΡΟΣΟΧΗ. Για την ευκολότερη κατανόηση αυτού του κανόνα όπου αναγράφεται η λέξη σπόντα
σηµαίνει πλευρά διότι το Τραπέζι έχει 6 σπόντες αλλά 4 πλευρές

18. Παίξιµο µπίλιας Νο 8
Όταν ο παίκτης παίζει πάνω στη µπίλια Νο.8 και βάλει την άσπρη ή κάνει άλλο φάουλ δεν χάνει το
παιχνίδι εκτός αν κάνει το φάουλ ή αν καθώς µπαίνει η µπίλια Νο. 8 βάλει και την άσπρη µπίλια ή αν
η µπίλια Νο.8 βγει εκτός τραπεζιού. Ο εισερχόµενος παίκτης έχει την άσπρη στο χέρι. ΠΡΟΣΟΧΗ.
∆εν µπορεί ποτέ να χρησιµοποιηθεί συνδυασµένο κτύπηµα για να µπει νόµιµα η µπίλια Νο. 8
19 Χάσιµο παιχνιδιού.
Ένας παίκτης χάνει το παιγνίδι εάν κάνει µια από τις παρακάτω παραβάσεις.

Ο κανόνας αφορά την περίπτωση που η µπίλια η οποία πρόκειται να κτυπηθεί είναι κολληµένη στην
σπόντα ή στην ίδια την άσπρη, έτσι αφού η άσπρη κτυπήσει την κολληµένη µπίλια τότε θα πρέπει να
συµβεί ένα από τα πιο κάτω για να µην είναι φάουλ το κτύπηµα
(1) Να µπει σε τσέπη αριθµηµένη µπίλια.
(2) Η άσπρη να κτυπήσει σπόντα. (µπορεί να είναι και η σπόντα πάνω στην οποία η αριθµηµένη
µπίλια ήταν κολληµένη)
(3) Η κολληµένη µπίλια να κτυπήσει κάποια σπόντα (πλευρά). Όχι απλώς να φύγει από την σπόντα
(πλευρά) πάνω στην οποία ήταν κολληµένη.

(1) Φάουλ ενώ βάζει την µπίλια Νο.8.

(4) Κάποια άλλη αριθµηµένη µπίλια να κτυπήσει σπόντα (πλευρά) πάνω στην οποία δεν ήταν
κολληµένη προηγουµένως.

(2) Βάλει σε τσέπη την µπίλια Νο.8 µε στεκιά στις αριθµηµένες µπίλιες του.

22. Νόµιµο κτύπηµα άσπρης.

(3) Βγάλει την µπίλια Νο.8 έξω από το τραπέζι σε οποιαδήποτε στάδιο του παιγνιδιού.

Για να είναι νόµιµο το κτύπηµα της άσπρης πρέπει το κτύπηµα να γίνεται µε το Τίρ. Αλλιώς το
κτύπηµα είναι φάουλ

(4) Βάλει την µπίλια Νο.8 σε άλλη τσέπη από αυτή που έχει δηλώσει.
(5) Βάλει την µπίλια Νο.8 σε τσέπη όταν δεν είναι η νόµιµη µπίλια. ΠΡΟΣΟΧΗ Όλες οι παραβάσεις
πρέπει να δηλώνονται πριν ο παίκτης κάνει το επόµενο κτύπηµα αλλιώς θα θεωρείται ότι δεν έγινε
καµία παράβαση.

23. Άσπρη µπίλια κατά το σπάσιµο.

20. Παιγνίδι σε αδιέξοδο.

Το σπάσιµο γίνεται τοποθετώντας την άσπρη µπίλια πίσω από τη γραµµή εκκίνησης . Οι µπίλιες είναι
διατεταγµένες σύµφωνα µε τον κανονισµό 3. Στο σπάσιµο έναρξης το παιγνίδι θεωρείται ότι άρχισε
µόλις η άσπρη κτυπηθεί από το tip και περάσει την γραµµή εκκίνησης (head string)

Εάν µετά από τρεις γύρους του κάθε παίκτη, δηλαδή συνολικά έξι γύρους στον αγώνα, δεν
µετακινηθεί καµιά µπίλια (δηλαδή και οι δύο παίκτες έχουν παίξει από τρεις φορές χωρίς να
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24. Παρεµβολή στην άσπρη µπίλια κατά το σπάσιµο.

30. Φάουλ αγγίζοντας κάποια µπίλια.

Όταν η άσπρη µπίλια κτυπηθεί και περάσει την γραµµή εκκίνησης (head string) αν πριν κτυπήσει τις
διατεταγµένες µπίλιες ο παίκτης την σταµατήσει ή µε οποιοδήποτε τρόπο αλλάξει την πορεία της τότε
αυτό είναι φάουλ και χάσιµο σειράς. Ο αντίπαλος έχει δικαίωµα να πάρει την άσπρη µπίλια στο χέρι
πίσω από την γραµµή εκκίνησης ή να την δώσει στον αντίπαλο πίσω από την γραµµή.

Είναι φάουλ αν κάποιος παίκτης κτυπήσει, αγγίξει ή µε οποιοδήποτε τρόπο (σώµα, ρούχα, τεµπεσίρι,
γέφυρα, στέκκα) έρθει σε επαφή µε την άσπρη ή οποιαδήποτε άλλη µπίλια πάνω στο τραπέζι εκτός µε
το tip κατά την διάρκεια εκτέλεσης νόµιµου κτυπήµατος. Σε οποιοδήποτε αγώνα υπάρχει διαιτητής
τότε οποιαδήποτε µπίλια µετακινηθεί θα επιστρέφεται όσο πιο κοντά γίνεται στην αρχική της θέση
κατά την απόλυτον κρίση του διαιτητή Ο εισερχόµενος παίκτης δεν έχει το δικαίωµα επέµβασης στην
επανατοποθέτηση της µπίλιας

ΠΡΟΣΟΧΗ. Πρέπει να δίνεται προειδοποίηση ότι δεύτερη παράβαση θα έχει ως αποτέλεσµα το
χάσιµο του αγώνα (νοείται µεταξύ των δύο παικτών)

31. Φάουλ κατά την τοποθέτηση.
25. Πότε η µπίλια θεωρείται ότι µπήκε.
Μια µπίλια θεωρείται ότι µπήκε εφόσον µπει στην τσέπη και µείνει εκεί Μια µπίλια που µπαίνει σε
τσέπη αλλά ξαναβγαίνει στο τραπέζι δεν θεωρείται ότι µπήκε

Όταν ο παίκτης έχει την άσπρη µπίλια στο χέρι και ενώ την τοποθετεί µετακινηθεί ή καθ' οιονδήποτε
άλλο τρόπο αγγίξει κάποια µπίλια τότε θα είναι φάουλ
32.Φάουλ µε διπλό κτύπηµα.

26. Πόδι στο πάτωµα.
Κατά το κτύπηµα τουλάχιστον ένα πόδι του παίκτη πρέπει να αγγίζει το πάτωµα, αλλιώς είναι φάουλ.
27. Συµπλήρωση κτυπήµατος.
Ένα κτύπηµα δεν συµπληρώνεται (δηλ. τελειώνει) µέχρι που όλες οι µπίλιες πάνω στο τραπέζι
σταµατήσουν, µετά το κτύπηµα. (µπίλια οποία γυρίζει θεωρείται ότι κινείται).
28. Κτύπηµα ενώ οι µπίλιες κινούνται.
Είναι φάουλ αν γίνει κτύπηµα ενώ οι µπίλιες κινούνται. (µπίλια που γυρίζει θεωρείται ότι ευρίσκεται
εν κινήσει).
29. Η άσπρη µπίλια κτυπά την αριθµηµένη µπίλια.
Είναι φάουλ αν η άσπρη µπίλια δεν έρθει σε επαφή µε µια νόµιµη µπίλια.(δηλ. του χρώµατος που
ανήκει στο παίκτη που κάνει το κτύπηµα). Όταν η άσπρη είναι κολληµένη σε αριθµηµένη µπίλια του
χρώµατος του παίκτη που παίζει εκείνη την στιγµή και το κτύπηµα γίνει προς την αντίθετη
κατεύθυνση ∆ΕΝ θεωρείται ότι ο παίκτης έχει κτυπήσει µπίλια του δικού του χρώµατος (δηλ. αυτή
που ήταν κολληµένη µε την άσπρη)

Αν η άσπρη µπίλια αγγίζει την αριθµηµένη µπίλια που πρόκειται να κτυπηθεί, ο παίκτης µπορεί να
παίξει προς την κατεύθυνση της µε την προϋπόθεση ότι γίνεται κανονικό κτύπηµα. Αν η στέκκα
κτυπήσει την άσπρη περισσότερο από µια φορά τότε είναι φάουλ ή αν η στέκκα διατηρήσει επαφή µε
την άσπρη κατά ή µετά που η άσπρη κτύπησε την αριθµηµένη µπίλια τότε είναι και πάλι φάουλ
33. Σπρωχτό κτύπηµα.
Είναι φάουλ αν η άσπρη σπρωχθεί από το tip. ∆ηλαδή αν το tip διατηρήσει επαφή µε την άσπρη πέραν
της αναγκαίας χρονικής στιγµής που απαιτείται για το κτύπηµα
34.Άσπρη µπίλια πηδά πάνω από αριθµηµένη µπίλια.
Είναι νόµιµο κτύπηµα να προκαλέσεις την άσπρη µπίλια να πηδήσει πάνω από οποιαδήποτε
αριθµηµένη µπίλια αν κατά το κτύπηµα η στέκκα είναι ψηλά και κτυπά προς τα κάτω την άσπρη (ΟΧΙ
ΑΠΟ ΚΑΤΩ) µε αποτέλεσµα να πηδά από το τραπέζι. Αν ο παίκτης προκαλέσει την άσπρη να
πηδήσει κτυπώντας την από κάτω (δηλ. κάτω από την µέση) τότε είναι φάουλ.
35. Μπίλιες που βγαίνουν έξω από το τραπέζι.
Αν κάποια µπίλια βγει εκτός τραπεζιού αλλά σταµατήσει πάνω στην γύρω επιφάνεια του τραπεζιού
τότε θα θεωρείται ότι βγήκε εκτός τραπεζιού. Αν όµως η µπίλια βγει εκτός τραπεζιού αλλά επιστρέψει
στην επιφάνεια του τραπεζιού από µόνη της χωρίς να αγγίξει οτιδήποτε δεν είναι µέρος του τραπεζιού
(δηλ. τεµπεσίρι, φωτιστικό) τότε δεν είναι φάουλ. Νοείται ότι αν αγγίξει οτιδήποτε και επιστρέψει
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τότε θα θεωρείται ότι βγήκε εκτός τραπεζιού και είναι φάουλ και τίθενται σε εφαρµογή οι πρόνοιες
του κανονισµού 17
36. Ειδικό σκόπιµο φάουλ.
Η άσπρη πάντοτε θα κτυπιέται µε το tip. Αν παίκτης την κτυπήσει µε οτιδήποτε άλλο πλην του tip
τότε είναι φάουλ Αν ο διαιτητής θεωρεί ότι το κτύπηµα αυτό έγινε σκοπίµως, τότε ο διαιτητής θα
προειδοποιήσει τον παίκτη ότι αν γίνει αυτό για δεύτερη φορά θα σηµαίνει αυτοµάτως το χάσιµο του
αγώνα. (νοείται µεταξύ των δύο παικτών)
37. Μπίλιες που πέφτουν στις τσέπες ή κινούνται από µόνες τους
Αν κάποια µπίλια µετακινηθεί από µόνη της τότε θα µείνει στη θέση που έχει πάρει και το παιγνίδι
συνεχίζεται. Αν µια µπίλια η οποία είναι κρεµασµένη στο χείλος της τσέπης πέσει στην τσέπη µετά
που ήταν ακίνητη για 5 δευτερόλεπτα τότε θα ξαναστηθεί όσο πιο κοντά γίνεται στην τσέπη που είχε
πριν πέσει στη τσέπη και το παιγνίδι συνεχίζεται
Αν κάποια µπίλια πέσει στη τσέπη από µόνη της καθώς κάποιος παίκτης πρόκειται να την κτυπήσει µε
αποτέλεσµα η άσπρη µπίλια να περάσει από εκείνο το σηµείο χωρίς να την κτυπήσει τότε η άσπρη και
η αριθµηµένη µπίλια θα τοποθετούνται όσο πιο κοντά γίνεται στις θέσεις που είχαν και ο παίκτης
µπορεί να παίξει ξανά. Αν άλλες αριθµηµένες µπίλιες µετακινηθούν κατά το κτύπηµα αυτό τότε θα
τοποθετούνται και αυτές όσο πιο κοντά γίνεται στην θέση που κατείχαν προηγουµένως Νοείται ότι
οποιαδήποτε τοποθέτηση γίνεται κατά την απόλυτη κρίση του διαιτητή
38. Μπίλιες που στήνονται.
Όταν πρόκειται να στηθούν µπίλιες τότε αυτό γίνεται ως ακολούθως

Αν δεν υπάρχει χώρος να στηθούν όλες οι µπίλιες προς την πίσω σπόντα τότε θα στήνονται µπροστά
από την κορυφή του τριγώνου (foot spot) πάλι µε τον ίδιο τρόπο που αναφέρεται πιο πάνω προς το
κεντρικό σηµείο του τραπεζιού (centre spot) µε την µπίλια που έχει τον πιο χαµηλό αριθµό πιο κοντά
στην κορυφή του τριγώνου (foot spot). Νοείται ότι η τοποθέτηση γίνεται από τον διαιτητή
39. Μπίλιες που µετακινούνται χωρίς να ευθύνεται ο παίκτης
Αν µπίλια(ες) µετακινηθεί χωρίς να ευθύνεται ο παίκτης (δηλ κάποιος τον έσπρωξε, σεισµός) τότε ο
διαιτητής θα την τοποθετήσει όσο πιο κοντό γίνεται στην προηγούµενη θέση της και ο παίκτης
συνεχίζει. Αν αυτή η επανατοποθέτηση είναι αδύνατη τότε το παιγνίδι παίζεται ξανά και σπάζει αυτός
που έσπασε όταν ξεκίνησε.

40. Παράνοµη επέµβαση.
Αν ο παίκτης που δεν παίζει ενοχλεί τον αντίπαλο του ή επεµβαίνει στο κτύπηµα του ή αν αυτό γίνεται
από οποιοδήποτε άλλο µέλος της οµάδας του τότε αυτό είναι παράνοµη επέµβαση και είναι φάουλ .
Συµβουλές στους διαγωνιζόµενους παίκτες που δίδονται από άλλα µέλη της οµάδας ή
παρευρισκόµενους θεωρούνται ότι είναι παράνοµη επέµβαση. Συµβουλές µπορεί να ανταλλάσσονται
µόνο µεταξύ των παικτών που διαγωνίζονται εκείνη τη στιγµή σε διπλό παιχνίδι
41. Συσκευές.
∆εν επιτρέπεται οι παίκτες να χρησιµοποιούν οποιαδήποτε συσκευή ή αντικείµενο για να µετρήσουν
και να ελέγξουν αν η άσπρη ή άλλη µπίλια µπορεί να περάσει από κάποιο κενό. Μόνο η στέκκα
µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν βοήθηµα για µέτρηση κενών ή αποστάσεων εάν κρατείται µε το χέρι.
Παράβαση αυτού του κανονισµού είναι φάουλ και αντιαθλητική συµπεριφορά

(1) Αν πρόκειται για µια µπίλια µπαίνει στην κορυφή του τριγώνου (food spot).
42. Σήµανσις.
(2) Αν είναι περισσότερες τότε µπαίνουν µε αύξοντα αριθµό από την κορυφή του τριγώνου (food spot)
σε ευθεία προς την πίσω σπόντα (food rail).

Αν κάποιος παίκτης τοποθετεί σηµάδια στο τραπέζι για να βοηθηθεί στην εκτέλεση του κτυπήµατος
τότε είναι φάουλ, εκτός και αν αφαιρεθεί το σηµάδι πριν κάνει το κτύπηµα.

Όταν. υπάρχουν άλλες µπίλιες πάνω ή κοντά σε αυτή την ευθεία τότε οι µπίλιες που θα στηθούν θα
µπουν επί αυτής της ευθείας (Long string) όσο πιο κοντά γίνεται προς την κορυφή του τριγώνου (food
spot) και στις µπίλιες που τυχόν να εµποδίζουν. αν είναι η άσπρη που εµποδίζει τότε οι µπίλιες που θα
επανατοποθετηθούν δεν πρέπει να την αγγίζουν
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