ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
2015 – 2016

Σελίδα |2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ & Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Σελίδα 3

2

Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Σελίδα 4

3

ΜΙΚΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ Α & Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Σελίδα 4

4

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Σελίδα 4

5

ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΝΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ

Σελίδα 5

7

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

Σελίδα 7

8

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Σελίδα 7

9

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Σελίδα 8

10

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ OPEN

Σελίδα 10

11

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

Σελίδα 11

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ (SPORT
DIRECTOR)

Σελίδα 13

6

12
13

Σελίδα 6

Σελίδα 15

DISCLAIMER: This file contains property copyrighted by the Cyprus Pocket Billiards Federation. Any modification or sale of the
information herein is strictly prohibited by the laws governing that copyright.

Σελίδα |3

Η σεζόν κάθε χρονιάς αρχίζει από την πρώτη εβδομάδα του Οκτώβρη και τελειώνει την
τελευταία εβδομάδα του Σεπτέμβρη.
Όλοι οι συμμετέχοντες αθλητές είναι ατομικά υπεύθυνοι για την συνεχή
ενημέρωση τους για τους κανονισμούς που διέπουν οποιαδήποτε αθλητική
δραστηριότητα της Ομοσπονδίας ως επίσης και οποιαδήποτε αλλαγή σε
αυτούς.

1. Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ & Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Οι 16 αθλητές που θα απαρτίζουν την Α Κατηγορία και Β Κατηγορία θα διαγωνίζονται
κάθε χρονιά σε δύο 8ball, δύο 9ball, δύο 10ball και δύο straight (14.1). Δηλαδή θα
γίνονται 8 διαγωνισμοί τελικής φάσης με την μέθοδο της διπλής πυραμίδας knockout η
τετράδα. Από την συνολική βαθμολογία και των 8 τουρνουά στο τέλος της χρονιάς θα
υπάρξει μια συγκεντρωτική βαθμολογία. Ο 1ος, 2ος και 3ος της γενικής βαθμολογίας της Α
Κατηγορίας θα αντιπροσωπεύσει την Κύπρο στους Πανευρωπαϊκούς αγώνες την
επόμενη χρονιά. Ο 4ος και 5ος της γενικής βαθμολογίας της Α Κατηγορίας θα
αντιπροσωπεύσει την Κύπρο σε open (EPBF) την επόμενη χρονιά. . Ο 14ος, 15ος και 16ος
της Α Κατηγορίας θα διαβαθμίζεται στην Β Κατηγορία. Ο 1ος και ο 2ος της Β Κατηγορίας
στην γενική βαθμολογία θα αντιπροσωπεύσει την Κύπρο σε open (EPBF) την επόμενη
χρονιά. Από την Β Κατηγορία οι τρεις πρώτοι αθλητές 1ος, 2ος και 3ος θα ανεβαίνουν
στην Α Κατηγορία. Από την Β Κατηγορία οι τρεις τελευταίοι αθλητές 14 ος, 15ος και 16ος
θα διαβαθμίζονται στην Γ Κατηγορία.
Οποιοσδήποτε αθλητής για οποιονδήποτε λόγο δεν θα μπορεί να αγωνιστεί με
την νέα αγωνιστική περίοδο στην κατηγορία που ανήκει τότε την θέση του
παίρνει ο αμέσως επόμενος αθλητής από την πιο κάτω ή πιο πάνω κατηγορία
βάση της βαθμολογίας της προηγούμενης αγωνιστικής σεζόν. Σε περίπτωση
ισοβαθμίας που αφορά αθλητή που θα πάρει θέση κάποιου άλλου τότε θα
διεξάγεται αγώνας μπαράζ μεταξύ τους με την μέθοδο την οποία θα επιλέξει η
τεχνική επιτροπή.
Σε κάθε αγωνιστική περίοδο δεν υπάρχει ranking αλλά βαθμολογία η όποια θα
μηδενίζεται με το πέρας κάθε αγωνιστικής περιόδου.
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2. Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Οι αθλητές που θα απαρτίζουν την Γ Κατηγορία θα διαγωνίζονται κάθε χρονιά σε ένα
8ball, ένα 9ball, ένα 10ball και ένα straight (14.1). Σε κάθε ένα από αυτά θα αγωνίζονται
σε δύο προκριματικές φάσεις και μια τελική. Η τελική φάση θα διεξάγεται με τον ίδιο
τρόπο που διεξάγεται στην Α και Β Κατηγορία. Δεν θα γίνεται κλήρωση όπως στις πιο
πάνω Κατηγορίες αλλά αντιστοιχία. Οι 8 αθλητές από Λεμεσό παίρνουν τους μονούς
αριθμούς από το 1 μέχρι το 16 στην αντιστοιχία (1ος/1, 2ος/3, 3ος/5, 4ος/7, 5ος/9, 6ος/11,
7ος/13, 8ος/15) και οι 8 αθλητές από την Λευκωσία παίρνουν τους ζυγούς αριθμούς
(1ος/2, 2ος/4, 3ος/6, 4ος/8, 5ος/10, 6ος/12, 7ος/14, 8ος/16). Ανάλογα με τις εγγραφές από
κάθε πόλη οι αθλητές στην τελική φάση θα περνούν με ποσοστά. Εάν μια πόλη έχει
περισσότερους αθλητές από την άλλη στην τελική φάση τότε οι αθλητές θα παίρνουν
αριθμούς της άλλης πόλης π.χ. εάν μια πόλη χρησιμοποιεί ζυγούς αριθμούς και στείλει
περισσότερους αθλητές τότε αυτή θα τοποθετούνται στους μονούς αριθμούς της άλλης
πόλης ανάλογα με την βαθμολογία των προκριματικών αγώνων. Εάν οι αθλητές την
τρέχον αγωνιστική περίοδο στο σύνολο παγκύπρια είναι κάτω από 20 τότε ο 1ος αθλητής
στην γενική κατάταξη της Γ Κατηγορίας θα εκπροσωπεύει την Κύπρο την επόμενη
χρονιά σε διεθνείς τουρνουά και εάν οι αθλητές είναι από 21 και πάνω τότε ο 1 ος και 2ος
στην γενική βαθμολογία θα εκπροσωπούν την Κύπρο την επόμενη χρονιά σε διεθνείς
τουρνουά. Ο 1ος, 2ος και 3ος αθλητής στην γενική βαθμολογία θα ανεβαίνουν στην Β
Κατηγορία.
Σε κάθε αγωνιστική περίοδο δεν υπάρχει ranking αλλά βαθμολογία η όποια θα
μηδενίζεται με το πέρας κάθε αγωνιστικής περιόδου.

3. ΜΙΚΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ Α & Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Κάθε τέλος της αγωνιστικής περιόδου θα γίνεται ένα τουρνουά 10ball στο οποίο θα
λαμβάνουν μέρος οι 6ος, 7ος, 8ος, 9ος,10ος,11ος,12ος και 13ος από την Α Κατηγορία και οι
3ος, 4ος, 5ος, 6ος, 7ος, 8ος, 9ος και 10ος από την Β Κατηγορία. Ο 1ος του τουρνουά αυτού θα
αντιπροσωπεύσει την Κύπρο την επόμενη χρονιά σε open (EPBF). Εάν η οικονομική
κατάσταση την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο το επιτρέπει τότε και αυτός που τερμάτισε
στην 2η θέση θα αντιπροσωπεύει την Κύπρο σε open (EPBF) ή διεθνείς τουρνουά.

4. ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Οι αθλήτριες θα αγωνίζονται σε τέσσερις τελικές φάσεις μια για κάθε στυλ (8ball, 9ball,
10ball και straight (14.1)). Εάν δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός αθλητριών
για την διεξαγωγή του τουρνουά (8 αθλήτριες) τότε οποιαδήποτε αθλήτρια έχει το
δικαίωμα να αγωνιστεί στην Γ Κατηγορία ανδρών και να διεκδικήσει οποιοδήποτε από τα
έπαθλα.
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5. ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Η Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μπιλιάρδου (EPBF) δίνει στην χώρα μας για την
εκπροσώπηση της σε αυτούς τους αγώνες maximum 5 θέσεις ανδρών και 5 θέσεις
γυναικών. Η Παγκύπρια Ομοσπονδία στέλνει σε αυτούς τους αγώνες 3 άνδρες.
Οποιοσδήποτε αθλητής είτε άνδρας είτε γυναίκα είτε κάτω των 19 ετών θα ήθελε να
λάβει μέρος σε αυτούς τους αγώνες για την συμπλήρωση των θέσεων των οποίων
απομένουν θα πρέπει να προσκομίσει προς την Παγκύπρια Ομοσπονδία επιστολή 2
μήνες πριν από το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα (Απρίλης 2015-2016) και να επωμιστεί
εξολοκλήρου όλα τα έξοδα. Η Παγκύπρια Ομοσπονδία έχει το δικαίωμα να εγκρίνει ή να
απορρίψει οποιονδήποτε αθλητή. Βασικό κριτήριο αυτής της έγκρισης ή απόρριψης θα
είναι η θέση η οποία τερμάτισε την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο καθώς και τωρινή,
σε ποια κατηγορία αγωνίζεται καθώς και η συμπεριφορά του σαν αθλητής εκτός και
εντός αγώνων. Αθλητής ο οποίος βρίσκεται στην πρώτοι εικοσάδα στο πανευρωπαϊκό
ranking τότε δικαιούται αυτόματα μια εκ τον εναπομείναντος θέσεων 4 και 5 νοούμενο
να επωμιστεί όλα τα έξοδα.
Έξοδα Αποστολής Αθλητών Αγώνων Εξωτερικού
Η Παγκύπρια Ομοσπονδία ανακοινώνει σε όλους τους αθλητές ότι το ποσό που θα
καλύπτει για κάθε αθλητή για αγώνες εξωτερικού είναι ως εξής:
OPEN (EPBF): €500,00
ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΗ / ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ: €1.500,00
ΑΛΛΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ: €300,00
Βάση του πιο πάνω αθλητής ο οποίος δεν θέλει για κάποιον λόγο να αγωνιστεί στο
συγκεκριμένο Open (EPBF) και επιλέγει κάποιο άλλο θα παίρνει την αναλογία που του
αντιστοιχεί για το τουρνουά που του είχε ανακοινωθεί στην αρχή και αν υπερβεί το
πόσο είναι υπεύθυνος να καλύψει μόνος του την διαφορά.

ΠΡΟΣΟΧΗ η Παγκύπρια Ομοσπονδία διοργανώνει Παγκύπριους αγώνες με σκοπό την
ανάδειξη των καλύτερων αθλητών που θα εκπροσωπήσουν την Κύπρο σε αγώνες στο
εξωτερικό ως εκ τούτου αθλητής ο οποίος διακρίθηκε για να εκπροσωπήσει την χώρα
μας για να δικαιούται να λάβει μέρος σε αυτό πρέπει να είναι ενεργός αθλητής την
επόμενη χρονιά καθώς και να μην έχει παραπέσει σε οποιοδήποτε παράπτωμα που του
έχει φέρει τιμωρία. Η Παγκύπρια Ομοσπονδία έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει από
οποιονδήποτε αθλητή την θέση την οποία έχει πάρει βάση των πιο πάνω και να δώσει
την θέση στον αμέσως επόμενο. Εξυπακούεται ότι αθλητές δεν μπορούν να
εκπροσωπήσουν την Κύπρο σε αγώνες την επόμενη χρόνια από αυτή που ορίζει η
Παγκύπρια Ομοσπονδία και ότι επίσης η Παγκύπρια Ομοσπονδία αποφασίζει από μόνη
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της σε ποιους διεθνείς αγώνες (Παγκόσμια, Πανευρωπαϊκά, Πανευρωπαϊκά άνω των 40,
Open(EPBF) και Διεθνείς Διοργανώσεις) θα σταλούν οι αθλητές της ανάλογα με τα
συμφέροντα της και τα συμφέροντα της καλύτερης αντιπροσώπευσης της Κύπρου στο
εξωτερικό. Η Παγκύπρια Ομοσπονδία έχει το δικαίωμα να αναιρέσει οποιοδήποτε από τα
πιο πάνω έπαθλα, εάν την συγκεκριμένη χρονιά η χρηματική χορηγία από τον Κυπριακό
Οργανισμό Αθλητισμού για εκπροσώπηση της Κύπρου στο εξωτερικό, για οποιονδήποτε
λόγο δεν σταλεί έγκαιρα ή μειωθεί. Βάση του πιο πάνω η Παγκύπρια Ομοσπονδία είναι
υποχρεωμένη στα μέσα της σεζόν να ανακοινώσει στους αθλητές της ποιες από τις
προαναφερθέντες θέσεις για εκπροσώπηση της Κύπρου στο εξωτερικού ισχύουν βάση
της χορηγίας του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού. Εξυπακούεται ότι εάν
οποιαδήποτε χρονιά υπάρξει αύξηση αυτού του ποσού της χορηγίας για εκπροσώπηση
της Κύπρου στο εξωτερικό η Παγκύπρια Ομοσπονδία καθώς δεν μπορεί να κρατήσει
αυτά τα λεφτά θα πρέπει να στείλει και άλλους αθλητές στο εξωτερικό.
Στολή (Πανευρωπαϊκή Αγώνες, Παγκόσμιοι Αγώνες, open(EPBF), Διεθνείς
Διοργανώσεις)
Όλοι οι αθλητές της Παγκύπριας Ομοσπονδίας μπιλιάρδου που διακρίθηκαν και θα
εκπροσωπήσουν την Κύπρο σε οποιανδήποτε από τις πιο πάνω διοργανώσεις είναι
υποχρεωμένοι να φέρουν το έμβλημα της Παγκύπριας Ομοσπονδίας στην φανέλα τους.
Οποιοσδήποτε αθλητής μπορεί να έχει τους δικούς του σπόνσορες αλλά είναι
υποχρεωμένος να φέρει το έμβλημα της Παγκύπριας Ομοσπονδίας σε εμφανές σημείο.
Κατόπιν τούτου πρέπει να ενημερώσει σε εύλογο χρονικό διάστημα την Παγκύπρια
Ομοσπονδία ότι θα αγωνιστεί με στολή που φέρει δικούς του χορηγούς ούτος ώστε η
Ομοσπονδία να τον προμηθεύσει έγκαιρα με το έμβλημα της. Οποιοσδήποτε αθλητής
εγγεγραμμένος στην Παγκύπρια Ομοσπονδία δεν έχει διακριθεί και θα μεταβεί στο
εξωτερικό με δική του πρωτοβουλία να αγωνιστεί σε οποιαδήποτε διοργάνωση κάτω
από την EPBF ή WPA είναι και αυτός υποχρεωμένος να τηρήσει το πιο πάνω.

6. ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΝΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ Γ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ
14.1
10 BALL
8 BALL
9 BALL

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
100 (Semi-final,
Final 100)
8 (Semi-final,
Final 10)
8 (Semi-final,
Final 10)
9 (Semi-final,
Final 11)

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
75 (Semi-final,
Final 100)
8 (Semi-final,
Final 10)
8 (Semi-final,
Final 10)
9 (Semi-final,
Final 11)

Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
55 (Semi-final,
Final 75)
7 (Semi-final,
Final 7)
7 (Semi-final,
Final 7)
9 (Semi-final,
Final 9)
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7. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
Βαθμολογία Α Κατηγορίας, Β Κατηγορίας καθώς και τελικής φάσης Γ
Κατηγορίας
1ος
2ος
3ος
4ος

55π.
48π.
42π.
42π.

5ος
6ος
7ος
8ος

37π.
37π.
35π.
35π.

9ος 33π.
10ος 33π.
11ος 33π.
12ος 33π.

13ος
14ος
15ος
16ος

31π.
31π.
31π.
31π.

Αθλητές Γ Κατηγορίας που δεν περνούν σε τελική φάση θα παίρνουν και αυτοί
βαθμολογία στην Παγκύπρια γενική κατάταξη Γ Κατηγορίας ανεξάρτητα τη
θέση έχουν τερματίσει στα προκριματικά της πόλης τους. Αθλητές οι οποίοι
έχουν λάβει μέρος και στα δυο προκριματικά θα παίρνουν 23 πόντους.
Αθλητές οι οποίοι έχουν λάβει μέρος μόνο στο ένα ή και στα δύο και
αποχώρησαν κατά την διάρκεια των αγώνων στον ένα εκ των δύο θα
παίρνουν 20 πόντους.
Βαθμολογία προκριματικών Γ Κατηγορίας
1ος
2ος
3ος
4ος
5ος

55π.
48π.
42π.
39π.
– 6ος 37π.

7ος – 8ος 35π.
9ος – 12ος 33π.
13ος – 16ος 31π.
17ος – 24ος 29π.
25ος – 32ος 27π.

33ος – 44ος 25π.
45ος – 60ος 23π.
61ος – 100ος 21π.
101ος 19π.

8. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Δικαίωμα συμμετοχής στους Παγκύπριους Αγώνες, έχουν οι αθλητές μέλη
εγγεγραμμένων σωματείων της Ομοσπονδίας που έχουν καταβάλει τα πιο κάτω κόστα
εγγραφής και συμπληρώσει την φόρμα εγγραφής αθλητή:
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: €50
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: €30
Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: €25
ΓΥΝΑΙΚΩΝ:
€25
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9. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
A. Το πρόγραμμα διεξαγωγής αγώνων δεν αλλάζει για κανένα λόγο (ούτε για
αθλητές οι οποίοι αγωνίζονται σε παράλληλες ομοσπονδίες διαφόρων αθλημάτων
που συμπίπτουν σε αυτές) εκτός και εάν υπάρχει επιτακτική ανάγκη να
εκπροσωπηθεί η χώρα μας σε διεθνές ή παγκόσμιους αγώνες οι οποίοι έχουν
ανακοινωθεί μετά από την κατάρτιση του αγωνιστικού μας προγράμματος. Όλοι
οι αθλητές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το πρόγραμμα μας βγαίνει από τον
Οκτώβρη και δεν συμπίπτει με κανένα προαναφερόμενο επίσημο open (EPBF).
Οποιονδήποτε επίσημο open (EPBF) ανακοινωθεί μετά από την EPBF δεν είναι
λόγος αλλαγής προγράμματος.
B. Στους αγώνες Α Κατηγορίας και Β Κατηγορίας καθώς και τελική φάση Γ
Κατηγορίας όλοι οι αθλητές, αθλήτριες πρέπει να παρουσιάζονται με επίσημη
στολή. Μαύρο ή γκρίζο παντελόνι, μαύρα παπούτσια (όχι αθλητικά) και φανέλα
τύπου πόλο ή πουκάμισο (μονόχρωμο) οποιουδήποτε χρώματος. Στα
προκριματικά Γ Κατηγορίας δεν είναι απαραίτητη η επίσημη στολή.
C. Κάθε αθλητής σε κάθε αγώνα δικαιούται ένα break (διάλειμμα) διάρκειας 5
λεπτών το οποίο υποχρεούται να ζητήσει από τον sports director. Το break ο
κάθε αθλητής μπορεί να το πάρει όποτε θέλει και δεν παίζει ρόλο εάν είναι η
σειρά του αντίπαλου αθλητή για σπάσιμο. Break οι αθλητές δεν μπορούν να
πάρουν κατά την διάρκεια διεξαγωγής ενός frame. Ο αντίπαλος δεν δικαιούται να
κάνει διάλειμμα την ίδια ώρα εκτός και αν ζητήσει και το δικό του διάλειμμα την
συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
D. Οποιοσδήποτε αθλητής καθυστερήσει από την προκαθορισμένη ώρα διεξαγωγής
του αγώνα του πέρα των 15 λεπτών τότε αυτόματα χάνει τον συγκεκριμένο
αγώνα. Καθυστέρηση αγώνα στο 5ον λεπτό χάνει με 1-0, στο 9ον λεπτό χάνει με
2-0, στο 13ον λεπτό 3-0 (αυτό θα ισχύει 8ball, 9ball και 10ball) και στο 14.1 στο
5ον λεπτό επιβαρύνεται με 7 μπάλες, στο 9ον λεπτό με ακόμα 7 στο 13ον με ακόμα
7 σύνολο 21. Το 14ον με 15ον λεπτό είναι το λεπτό στο οποίο ο αθλητής χάνει τον
αγώνα. Στο 15ον λεπτό ο αγώνας θα πρέπει να έχει είδη ξεκινήσει όχι ο
αθλητής απλά να βρίσκετε στον χώρο ως εκ τούτου όλοι οι αθλητές
υποχρεούνται να βρίσκονται τουλάχιστον 30 λεπτά προηγούμενος από
την προκαθορισμένη ώρα έναρξης των αγώνων τους στην αίθουσα όπου
αγωνίζονται. Αυτό θα ισχύει εξολοκλήρου με το ρολόι που χρησιμοποίει
ο sport director. Εάν και οι δύο αθλητές δεν παρουσιαστούν στην
προκαθορισμένη ώρα διεξαγωγής του αγώνας τους τότε ισχύουν τα εξής:
E. Εάν είναι στην πλευρά των νικητών πηγαίνουν και οι δύο στο πίσω μέρος της
πυραμίδας. Εάν παρουσιαστούν και οι δύο σε αυτόν τον αγώνα τότε ο sport
director θα πραγματοποιεί κλήρωση για το ποιος θα συνεχίσει.
F. Εάν ο αγώνας τους είναι στο πίσω μέρος της πυραμίδας και δεν παρουσιαστεί
κανένας εκ των δύο αθλητών τότε αποβάλλονται και οι δύο.
G. Αθλητές Α, Β Κατηγορίας καθώς και Γ Κατηγορίας που δεν παρουσιάζονται σε
κάποιο τουρνουά τελικής φάσης ή προκριματικό θα τιμωρούνται με αφαίρεση 3
βαθμών από την χαμηλότερη βαθμολογία του συγκεκριμένου τουρνουά (π.χ.
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H.

I.
J.

K.

L.

M.

τελική φάση 16άδα ο 16ος παίρνει 31 - 3 = 28). Αθλητής ο οποίος λαμβάνει μέρος
στο τουρνουά και αποχωρήσει κατά την διάρκεια αυτού θα ισχύει το ίδιο.
Αθλητές οι οποίοι δεν παρουσιάζονται σε 3 συνολικά τουρνουά την τρέχουσα
αγωνιστική περίοδο είτε αφορά προκριματικά Γ Κατηγορίας είτε σε οποιαδήποτε
τελική φάση Α, Β και Γ Κατηγορίας τότε θα διαγράφονται από την τρέχουσα
αγωνιστική περίοδο. Εξαιρείται το extra τουρνουά Α και Β Κατηγορίας.
Απαγορεύονται το κάπνισμα και η κατανάλωση αλκοόλ κατά την διεξαγωγή των
αγώνων από τους αθλητές που αγωνίζονται.
Απαγορεύεται οι αθλητές όταν αγωνίζονται να μιλούν μεταξύ τους καθώς και με
οποιονδήποτε άλλο αθλητή ο οποίος αγωνίζεται την συγκεκριμένη στιγμή. Επίσης
παρακαλούνται όταν στο τραπέζι είναι η σειρά του αντιπάλου τους για χτύπημα
μπάλας να κάθονται και να παραμένουν στην θέση τους και να μην περιφέρονται
άσκοπα.
Ο sports director έχει το δικαίωμα αν οι αγώνες προχωρήσουν πιο γρήγορα από
την προκαθορισμένη ώρα διεξαγωγής τους και αν οι αθλητές παρευρίσκονται στο
χώρο διεξαγωγής των αγώνων να ορίσει πιο γρήγορα την έναρξη του αγώνα. Ο
sports director έχει το δικαίωμα να αλλάξει την ώρα διεξαγωγής οποιουδήποτε
αγώνα ανάλογα με την κρίση του και οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να σέβονται
και να υπακούν στις αποφάσεις για την ομαλότερη διεξαγωγή του τουρνουά.
Αγώνες οι οποίοι είναι προκαθορισμένοι να διεξάγονται Σάββατο δεν μπορούν να
μεταφερθούν την Κυριακή ενώ αγώνες που είναι προκαθορισμένοι Κυριακή και ο
sports director κρίνει ότι βάση της ώρας μπορούν να διεξαχθούν Σάββατο τότε οι
αθλητές είναι υποχρεωμένοι να αγωνιστούν. Οι αγώνες Α, Β καθώς και τελική
φάση Γ Κατηγορίας θα διεξάγονται Σάββατο και η 4αδα knock out θα διεξάγεται
Κυριακή ως εκ τούτου η ώρα διεξαγωγής των αγώνων αλλάζει και οι αθλητές θα
πρέπει να γνωρίζουν ότι οι αγώνες θα πρέπει να ξεκινούν πιο νωρίς και θα
τελειώνουν πιο αργά. Εάν στους δύο ημιτελικούς που θα διεξαγθούν Κυριακή
περάσουν αθλητές εξολοκλήρου από μια πόλη και οι αγώνες διεξάγονται σε άλλη
πόλη τότε την Κυριακή αυτοί οι τέσσερεις αθλητές θα παίξουν τους αγώνες τους
στην πόλη από την οποία ανήκουν. Π.χ. εάν οι αγώνες διεξάγονται Λευκωσία και
οι τέσσερεις αθλητές είναι από Λεμεσό τότε την Κυριακή θα αγωνιστούν σε
αίθουσα στην Λεμεσό και το αντίστροφο. Εάν έστω και ένας αθλητής περάσει
στην τετράδα και ανήκει στην πόλη την οποία διεξάγονται οι αγώνες τότε την
Κυριακή υποχρεωτικά οι αγώνες συνεχίζονται σε αυτή την πόλη.
Οι αθλητές μας πρέπει να γνωρίζουν ότι η Παγκύπρια Ομοσπονδία είναι κάτω από
την επίβλεψη της World Anti-Doping Agency. Εάν πέσει στην αντίληψη του
sports director ότι οποιοσδήποτε από τους αθλητές πιθανόν έχει καπνίσει ή έχει
πάρει με οποιοδήποτε άλλο τρόπο οποιαδήποτε απαγορευμένη ουσία και του
ζητηθεί να παρευρεθεί σε νόμιμο έλεγχο και αυτός αρνηθεί τότε θα υπάρξουν
μεγάλες κυρώσεις.
Time. Όλοι οι αγώνες είναι προκαθορισμένοι να τελειώνουν στην μία ώρα και
τριάντα λεπτά. Αν ο αγώνας κοντεύει την προκαθορισμένη ώρα και το score του
δικαιολογεί ότι αργεί να τελειώσει τότε ο sport director βάζει time και στους 2
αθλητές 35 δευτερόλεπτα το κτύπημα. Προειδοποίηση δίνεται στα 25
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δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του κτυπήματος. Ο κάθε αθλητής δικαιούται
μία φορά παράταση των 25 δευτερολέπτων σε 1 λεπτό σε κάθε frame. Μετά το
σπάσιμο ο κάθε αθλητής έχει δικαίωμα ενός λεπτού για την εκτέλεση του πρώτου
κτυπήματος. Με βάση τα πιο πάνω οι αθλητές δεν μπορούν να ζητήσουν time
από την αρχή του αγώνα.
Η τεχνική επιτροπή έχει το δικαίωμα και είναι στην κρίση της να προσθέσει
οποιοδήποτε κανονισμό που δεν προνοείται πιο πάνω και να τον θέσει σε
εφαρμογή για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο ή να τροποποίηση
οποιοδήποτε κανονισμό θέτοντας αυτόν σε εφαρμογή από την νέα αγωνιστική
περίοδο.
Όλοι οι sports director υπάγονται και αυτοί με την σειρά τους στο τμήμα
τεχνικής επιτροπής και εποπτεύονται από τα μελή αυτής. είναι υποχρεωμένοι
να μεταχειρίζονται τους αθλητές με τον καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης όπως
και οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να σέβονται το έργο το όποιο επιτελούν οι
sports director και η τεχνική επιτροπή.

10. ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ OPEN
Η Παγκύπρια Ομοσπονδία ενημερώνει ότι κάθε χρόνο θα διεξάγονται 3 παγκύπρια
open. Τα 2 θα είναι μετά το πέρας των παγκυπρίων αγώνων (open Αυγούστου και open
Οκτώβρη) και το 3ο θα είναι ενδιάμεσα των παγκυπρίων αγώνων (open Γενάρη). Στα
open αυτά οι συμμετέχοντες θα πληρώνουν επιπλέων για την συμμετοχή τους ανάλογα
σε πια κατηγορία αθλητών ανήκουν. Δικαίωμα σε αυτά τα open έχουν και αθλητές από
άλλες χώρες. Περισσότερες πληροφορίες, κόστος συμμετοχής καθώς και απονομή
χρηματικών επάθλων θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα μας με σχετικό έντυπο ένα
μήνα πριν την έναρξη του συγκεκριμένου open.
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11. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ
Παράβαση

Πρώτη Παράβαση
Δεύτερη Παράβαση
Ποινές Αγώνων

Απόφαση

Κάπνισμα τσιγάρου

Αποκλεισμός από το ματς.
Πρόστιμο €150,00

Κατανάλωση αλκοόλ

Αποκλεισμός από το ματς.
Πρόστιμο €250,00

Χρήση ναρκωτικών

Αποκλεισμός. Απόφαση
Δ.Σ.**

Παραβίαση στολής

Αποκλεισμός.

Αντιαθλητική
συμπεριφορά

Αποκλεισμός από το
τουρνουά. Πρόστιμο
€250,00

Αποκλεισμός από το
τουρνουά. Πρόστιμο
€300,00
Αποκλεισμός από το
τουρνουά. Πρόστιμο
€500,00
Αποκλεισμός. Απόφαση
Δ.Σ.**
Αποκλεισμός Πρόστιμο
€200,00
Αποκλεισμός από το
τουρνουά. Πρόστιμο
€500,00

Εξύβριση από αθλητή
προς συναθλητή του ή
οποιανδήποτε μέλος
της ομοσπονδίας
(Δ.Σ., Τεχνική
Επιτροπή, Sport
Director)

Αποκλεισμός από το
τουρνουά. Πρόστιμο
€500,00

Αποκλεισμός από το
τουρνουά. Πρόστιμο
€1.00,00

Συμμετοχή σε
συμφωνία για
προκαθορισμένο
αποτέλεσμα αγώνων

Μηδενισμός της
βαθμολογίας που φέρει ο
παίκτης. Αποκλεισμός για
την τρέχουσα αγωνιστική
περίοδο. Πρόστιμο €500,00

Απόφαση Δ.Σ. *

Δ.Σ.*

Πρόστιμο € 500,00

Απόφαση Δ.Σ. *

Δ.Σ.*

Αποκλεισμός. Απόφαση
Δ.Σ.**

Αποκλεισμός. Απόφαση
Δ.Σ.**

Δ.Σ.*

Πρόστιμο € 500,00

Απόφαση Δ.Σ. *

Δ.Σ.*

Sport Director
Sport Director
Sport Director
Sport Director
Sport Director

Sport Director και
Δ.Σ.*

Ποινές εκτός αγώνων

Συμμετοχή σε μη
επίσημα τουρνουά ή
τουρνουά που δεν
εγκρίνονται από την
ομοσπονδία.
Doping violation based
upon WADA (IOC)
guidelines
Παρενόχληση ή
δυσφήμηση του
αθλήματος ή της
ομοσπονδίας σε
δημόσια φόρουμ,
ηλεκτρονικά μέσα ή
οπουδήποτε αλλού.

*Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας αν θα παραπέμψει το θέμα στην
δικαστική επιτροπή. Οποιοδήποτε παράπτωμα δεν αναφέρεται στα πιο πάνω ο αθλητής
θα παραπέμπεται στο Δ.Σ.
DISCLAIMER: This file contains property copyrighted by the Cyprus Pocket Billiards Federation. Any modification or sale of the
information herein is strictly prohibited by the laws governing that copyright.

Σ ε λ ί δ α | 12

**Εναπόκειται στο Δ.Σ. η χρονική περίοδος αποκλεισμού του αθλητή.
Όλες οι χρηματικές ποινές θα πρέπει να καταβάλλονται από τον αθλητή στην
Ομοσπονδία για να μπορεί να συνεχίσει στο επόμενο τουρνουά. Αθλητής που
θα παραλείψει να καταβάλει το εν λόγο χρηματικό πρόστιμο μέχρι το επόμενο
τουρνουά δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής μέχρι ούτος ώστε τακτοποίηση τις
οφειλές τους.
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12. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΑΓΩΝΩΝ
Αίθουσες οι οποίες φιλοξενούν αγώνες πρέπει να πληρούν τα πιο κάτω:
 Τελικές φάσεις Α, Β, Γ Κατηγορίας καθώς και open 4 τραπέζια το λιγότερο.
 Οι ιδιοκτήτες των συγκεκριμένων αιθουσών είναι υπεύθυνοι να τηρούν αυστηρά
την τάξη και ησυχία κατά την διάρκεια των αγώνων και να φροντίζουν οι
αθλητές να έχουν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες διεξαγωγής αγώνων.
 Οι ιδιοκτήτες είναι υπεύθυνοι κατά την διάρκεια διεξαγωγής των αγώνων να
καθαρίζουν όσο πιο συχνά γίνεται τραπέζια και μπάλες.
 Οι ιδιοκτήτες είναι υπεύθυνοι εάν στην συγκεκριμένη αίθουσα όπου διεξάγονται
οι αγώνες υπάρχει χώρος όπου διεισδύει φως να λύσουν αυτό το πρόβλημα ώστε
οι αθλητές να μην ενοχλούνται.
 Οι ιδιοκτήτες είναι υπεύθυνοι να υπάρχει σωστός κλιματισμός στην αίθουσα
διεξαγωγής αγώνων.
 Οι ιδιοκτήτες είναι υπεύθυνοι τις ημέρες που διεξάγονται εθνικά πρωταθλήματα
στις αίθουσες τους να φροντίζουν οι τιμές των προϊόντων τους να είναι πιο
χαμηλές από άλλες φορές προς τους αθλητές και μόνον. Εξαιρείται η κατανάλωση
αλκοολούχων.
Προτεινόμενα Μπιλιάρδα για διεξαγωγή επίσημων αγώνων της Ομοσπονδίας:
 Diamond Billiard
Professional Series 9 feet
www.diamondbilliards.com
 Brunswick Billiard
Gold Crown Series 9 feet, Metro tournament edition 9 feet
www.diamondbilliards.com
 Dynamic Billiard
Dynamic II 9 feet and Dynamic III 9 feet
www.dynamic-billard.com
 Sivissidis Billiard
Athina 9 feet and Olympic Pro 9 feet
www.sivissidis.gr
 Wiraka Billiard
Tournament Dynasty 9 feet
ww.wiraka.com
 Olhausen Billiard
Tournament Series 9 feet
www.olhausenbilliards.com
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Οποιαδήποτε αίθουσα θα ήθελε να φιλοξενήσει αγώνες με μάρκα – μοντέλο τραπεζιού
που δεν συμπεριλαμβάνεται στα πιο πάνω τότε ο ιδιοκτήτης της είναι υποχρεωμένος να
ζητήσει από την Παγκύπρια Ομοσπονδία να γίνει έλεγχος στα συγκεκριμένα τραπέζια αν
κρίνονται κατάλληλα ή όχι.
Όλοι οι αθλητές καθώς και οι ιδιοκτήτες χώρων διεξαγωγής αγώνων θα πρέπει να
γνωρίζουν ότι τα εθνικά πρωταθλήματα κάθε χώρας διεξάγονται όχι σε μαγαζιά αλλά σε
αίθουσες και με τραπέζια τα οποία πληρούν τις αγωνιστικές προδιαγραφές. Σκοπός της
Ομοσπονδίας μας είναι στο άμεσο μέλλον να γίνει αυτό κατορθωτό και στην χώρα μας.
Όλα αυτά τα χρόνια οι εθνικοί μας αγώνες φιλοξενούνται από διάφορα μαγαζιά με
αποτέλεσμα σχεδόν όλες οι αίθουσες να έχουν διαφορετικά τραπέζια (μάρκα –
μοντέλο). Βάση του πιο πάνω οι αθλητές μας αντιμετωπίζουν αρκετές δυσκολίες είτε
στους εγχώριους αγώνες είτε σε αγώνες όταν μεταβαίνουν στο εξωτερικό. Έτσι η
Παγκύπρια Ομοσπονδία μπιλιάρδου προσπαθώντας να λύσει αυτό το πρόβλημα το οποίο
αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια πρότεινε τα πιο πάνω (μάρκα – μοντέλο) τραπέζια τα
οποία έχουν φιλοξενήσει κατά το παρελθόν παγκόσμιους και πανευρωπαϊκούς αγώνες
και κρίνονται κατάλληλα από την WPA.
Προδιαγραφές Τραπεζιών:
 Size τραπεζιών 9 feet
 Τσόχα Simonis 760 ή 860 (σε πολύ καλή κατάσταση)
 Μπάλες super aramith pro (σε άριστη κατάσταση και όχι κτυπημένες)
 Ύψος Τραπεζιού. Από το πάτωμα μέχρι την επιφάνεια του τραπεζιού που
διεξάγεται το παιχνίδι το ύψος πρέπει να είναι μεταξύ 74,295 και 78,74cm.
Αίθουσα η οποία θέλει να φιλοξενήσει κάποιο από τα 3 open τα οποία είναι κάτω από
την αιγίδα της Παγκύπριας Ομοσπονδίας θα πρέπει να καταβάλει το ποσό των €200 το
λιγότερο το οποίο θα μοιραστεί στα χρηματικά έπαθλα. Η Ομοσπονδία έχει το δικαίωμα
κατά καιρούς να αλλάζει αυτό το ποσό.
Η τεχνική επιτροπή αν πέσει στην αντίληψη της ότι κάποια από τις αίθουσες δεν τηρεί
τα πιο πάνω κριτήρια ή οι αθλητές κάνουν γραπτό παράπονο για οποιοδήποτε πρόβλημα
αντιμετωπίζουν σε αυτές τις αίθουσες τότε έχει το δικαίωμα να κάνει τις απαραίτητες
συστάσεις στον ιδιοκτήτη. Αν για οποιοδήποτε λόγο το πρόβλημα συνεχίζει να υπάρχει
μέχρι το επόμενο τουρνουά τότε η τεχνική επιτροπή θα αναφέρει το συγκεκριμένο
πρόβλημα στο Διοικητικό Συμβούλιο και μετά από την έγκριση του Δ.Σ. έχει το δικαίωμα
να μεταφέρει το συγκεκριμένο τουρνουά σε οποιανδήποτε άλλη αίθουσα κρίνει αυτή.
Όλοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η διεξαγωγή των αγώνων Α Κατηγορίας, Β Κατηγορίας
και Γ τελικής φάσης γίνεται εναλλάξ σε κάθε πόλη για κάθε κατηγορία ξεχωριστά. Π.χ.
Α Κατηγορία 8ball Limassol επόμενο τουρνουά 8ball Nicosia και ούτω καθεξής. Ως εκ
τούτου οι αγώνες κάθε κατηγορίας διεξάγονται εναλλάξ και δεν έχουν καμία σχέση
μεταξύ τους. Πόλη στην οποία αίθουσες διεξαγωγής αγώνων αντιμετωπίζουν
προβλήματα και είναι η σειρά τους να φιλοξενήσουν αγώνες αν δεν επιλυθούν έγκαιρα
οι αγώνες θα μεταφέρονται σε άλλη αίθουσα της ίδιας πόλης ή και άλλη πόλη.
DISCLAIMER: This file contains property copyrighted by the Cyprus Pocket Billiards Federation. Any modification or sale of the
information herein is strictly prohibited by the laws governing that copyright.
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13. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΑΓΩΝΩΝ (SPORT DIRECTOR)
1) Ο υπεύθυνος διεξαγωγής αγώνων πρέπει να είναι άριστος γνώστης των
κανονισμών του κάθε παιχνιδιού (8ball, 9ball, 10ball και straight(14.1)) καθώς και
των κανονισμών που διέπουν τα εθνικά πρωταθλήματα.
2) Είναι υπεύθυνος για την τάξη στις αίθουσες των αγώνων καθώς και την ομαλή
διεξαγωγή αυτών και ο αντιπρόσωπος της Ομοσπονδίας στην συγκεκριμένη
διοργάνωση.
3) Είναι υπεύθυνος σε τακτά χρονικά διαστήματα να βλέπει τα τραπέζια και τις
μπάλες και εάν δεν είναι καθαρά να ζητά από τον ιδιοκτήτη της αίθουσας να
καθαριστούν. Επίσης είναι υπεύθυνος αν πέσει στην αντίληψη του τυχόν φασαρία
από αθλητές ή άλλους θαμώνες να ενημερώσει τον ιδιοκτήτη της αίθουσας να
επιβάλει την τάξη σε αυτήν.
4) Αποφασίζει για την ροή των αγώνων και σημειώνει το σκορ στην πυραμίδα. Έχει
την ευθύνη της πυραμίδας και παραδίδει αυτήν συμπληρωμένη μετά το πέρας
του κάθε τουρνουά, και την αποστέλλει σε ηλεκτρονική μορφή στο email της
Ομοσπονδίας.
5) Φροντίζει για την κλήρωση (Α, Β Κατηγορίας κάνει κλήρωση κατά την διάρκεια
των προηγούμενων αγώνων για τους επόμενους αφού πρώτα ενημερώσει τους
παρευρισκόμενους αθλητές που δεν αγωνίζονται ότι ξεκινά η διαδικασία αυτή.
Στην Γ Κατηγορίας φροντίζει να κάνει κλήρωση κάθε προηγούμενη Δευτέρα πριν
από αγώνες προκριματικών ή τελικής φάσης σε κάθε πόλη σε αντίστοιχο μαγαζί
και ώρα το οποίο έχει είδη ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας και να
την αποστέλλει αυτήν στην Ομοσπονδία έγκαιρα ούτος ώστε μέχρι την Τρίτη το
βράδυ να αναρτηθεί στο site). Όλοι οι αθλητές που ενδιαφέρονται να
παρακολουθήσουν την κλήρωση μπορούν να παρευρεθούν σε αυτήν.
6) Είναι υποχρεωμένος να παρευρίσκεται στην αίθουσα διεξαγωγής των αγώνων
τουλάχιστον μία ώρα πριν την έναρξη των πρώτων αγώνων και να φεύγει από
αυτήν μετά το πέρας και του τελευταίου αγώνα.
7) Είναι υποχρεωμένος μετά από κάθε τουρνουά να αναφέρει στην έκθεση του
γραπτός προς την Ομοσπονδία τυχών συμβάντα που χαρακτήρισαν το τουρνουά.
8) Σε περίπτωση που ο ίδιος αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα και δεν μπορεί να
παραστεί πρέπει να ενημερώσει εγκαίρως τον Πρόεδρο της τεχνική επιτροπής
(τουλάχιστον 72 ώρες πριν την διεξαγωγή των αγώνων) για την έγκαιρη
αντικατάσταση τού.

Εκ της Τεχνικής Επιτροπής
Δημήτρης Κυπριανού
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