
 

Ηράκλειο,  27 Φεβρουαρίου 2023 
Αριθμός πρωτοκόλλου  1452/2/2023 

 
Προς: Σωματεία Ε.Ο.Α.Α. 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 
ΜΠΙΛΙΑΡΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ Α’ – Β’ - Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2023  

 
Η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλημάτων Ακριβείας προκηρύσσει Πανελλήνιο Διασυλλογικό 

Τουρνουά Μπιλιάρδου Ελεύθερου Α’ – Β’ – Γ’ Κατηγορίας Ανδρών – Γυναικών 2023, όλων 
των ηλικιακών κατηγοριών. 

 

Ιστοσελίδα διοργάνωσης   

Website www.eoaa.org.gr 

Δηλώσεις  www.billiard.online.org.gr 

Πληροφορίες Διοργάνωσης  

Διοργανωτής  Ελληνική Ομοσπονδία Αθλημάτων Ακριβείας (Ε.Ο.Α.Α.)  

Υπεύθυνος Διοργάνωσης 

Τεχνική Επιτροπή Μπιλιάρδου 
Υπεύθυνοι για την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης και την 
αποστολή των αποτελεσμάτων στην Τεχνική Επιτροπή, είναι οι 
εκάστοτε υπεύθυνοι της αίθουσας διεξαγωγής. 

Περιφέρεια Όλες οι Περιφέρειες 

Δικαίωμα συμμετοχής  

Αθλητές και Αθλήτριες των Σωματείων με αθλητική αναγνώριση 
στο άθλημα του Μπιλιάρδου, οι οποίοι διαθέτουν ενεργή κάρτα 
τύπου Α, χωρίς δέσμευση ποινής ή οικονομική οφειλής του 
Σωματείου. 

Κάρτα Υγείας Οι αθλητές και οι αθλήτριες πρέπει να διαθέτουν κάρτα υγείας σε 
ισχύ. 

Αγωνιστική περίοδος  2022-2023 

Ημέρες Διεξαγωγής Από την Δευτέρα 6 Μαρτίου έως την Παρασκευή 24 Μαρτίου 
2023. 

Αθλητική Εγκατάσταση 
Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί σε αθλητικές εγκαταστάσεις 
οι οποίες διαθέτουν Άδεια Λειτουργίας Αθλητικής Εγκατάστασης 
και έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Αιθουσών της Ε.Ο.Α.Α. 

Άδεια Διεξαγωγής Ελληνική Ομοσπονδία Αθλημάτων Ακριβείας 

Περιγραφή Διοργάνωσης 

Τύπος  Προκριματικό Τουρνουά  

http://www.eoaa.org.gr/
http://www.billiard.online.org.gr/


Κατηγορία  

Ατομικό (Κατηγορία Α – Β - Γ Ανδρών/Γυναικών) 
Οι αθλητές – αθλήτριες, τοποθετούνται σε κατάταξη, με βάση την 
τελευταία επίσημη κατάταξή τους. Οι αθλητές – αθλήτριες, χωρίς 
επίσημη, κατάταξη, τοποθετούνται από την Τεχνική Επιτροπή. Οι 
δώδεκα (12) πρώτοι αθλητές – αθλήτριες της κατάταξης αποτελούν 
την Α’ κατηγορία, οι επόμενοι δώδεκα (12) αποτελούν την Β’ 
κατηγορία και οι υπόλοιποι, αποτελούν την Γ’ κατηγορία.  

Αριθμός γκρουπ   
Όπως θα ανακοινωθούν από την Τεχνική Επιτροπή. Η διοργανώτρια 
αρχή έχει το δικαίωμα να προβεί σε αύξηση η μείωση των γκρουπ, 
ανάλογα με τις συμμετοχές.  

Αριθμός παιχνιδιών  Όπως ορίζονται ανά φάση της διοργάνωσης.  

Κατάταξη  Με βαθμολογία  

Τελική φάση  Ναι 

Βαθμολογίες κατηγοριών  Δύο (2), Άνδρες/ Γυναίκες   

Επιμέρους βαθμολογίες  Όχι 

Εμφάνιση Αθλητών και 
Αθλητριών 

Άνδρες.  
Αγωνιστική μπλούζα τύπου polo με το όνομα του σωματείου στα 
ελληνικά και τοποθέτηση χορηγών σύμφωνα με τα όσα ορίζονται 
στον Κανονισμό Χορηγιών της Ομοσπονδίας, υφασμάτινο μαύρο 
παντελόνι, μαύρες κάλτσες και μαύρα υποδήματα. 
Γυναίκες. 
Αγωνιστική μπλούζα τύπου polo με το όνομα του σωματείου στα 
ελληνικά και τοποθέτηση χορηγών σύμφωνα με τα όσα ορίζονται 
στον Κανονισμό Χορηγιών της Ομοσπονδίας, υφασμάτινο μαύρο 
παντελόνι, μαύρες κάλτσες και μαύρα υποδήματα. 
 
Απαγορεύεται η τροποποίηση της εμφάνισης αθλητή ή αθλήτριας με 
την προσθήκη σήμανσης χορηγών με οποιονδήποτε τρόπο (patch 
κ.λ.π). 

Κανονισμοί  Η διοργάνωση πραγματοποιείται με τους κανονισμούς της 
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας (C.E.B.)  

Ρήτρα διαιτησίας 

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία μετέχουν με οποιονδήποτε 
τρόπο στον αγώνα, αποδέχονται και καθιστούν αρμόδια ως 
διαιτητικά όργανα, για την επίλυση των μεταξύ τους αγωνιστικών 
διαφορών, μόνο τα προβλεπόμενα από το νόμο ή τους οικείους 
κανονισμούς δικαιοδοτικά όργανα ή επιτροπές. 

Πολιτική δηλώσεων   

Μέγιστος αριθμός  Μία (1) ανά αθλητή – αθλήτρια 

Τρόπος δήλωσης  Από το Σωματείο, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αγώνων  της 
Ε.Ο.Α.Α. στην διεύθυνση www.billiard.online.org.gr  

Δυνατότητα ακύρωσης  Ναι  

Έναρξη δηλώσεων  Τετάρτη 1 Μαρτίου 2023  

Τελικός χρόνος δηλώσεων  Παρασκευή 3 Μαρτίου 2023.  

http://www.billiard.online.org.gr/


Άφιξη Αθλητών 

Παρακαλούνται οι αθλητές και οι αθλήτριες, να φροντίσουν ώστε να 
βρίσκονται στην αίθουσα διεξαγωγής τουλάχιστον 15 λεπτά πριν την 
έναρξη της διοργάνωσης ώστε να τηρούνται τα χρονικά όρια και να 
μην υπάρχουν καθυστερήσεις. 

Τοποθέτηση σε ομίλους – αίθουσα - τραπέζια 

Τοποθέτηση σε γκρουπ  Από την Τεχνική Επιτροπή 

Τοποθέτηση σε αίθουσα Από την Τεχνική Επιτροπή 

Τοποθέτηση σε τραπέζι Από την Τεχνική Επιτροπή 

Κόστος συμμετοχής και τρόπος πληρωμής Ε.Ο.Α.Α. 

Κόστος συμμετοχής  

Παράβολο Ε.Ο.Α.Α. – Πενήντα πέντε (55,00 €) ευρώ  
 
Κόστος Τραπεζιού (Καταβάλλονται στην αίθουσα) – Πέντε ευρώ (5,00 
€) ανά παιχνίδι, πριν την έναρξη της διοργάνωσης. 
 
Σημείωση: Το κόστος συμμετοχής αφορά το σύνολο των 
διοργανώσεων της αγωνιστικής περιόδου 2022-2023. Τα Σωματεία 
θα καταβάλουν το παράβολο για τους Αθλητές – Αθλήτριες, στην 
πρώτη διοργάνωση στην οποία θα συμμετέχουν. Στην επόμενη 
διοργάνωση που θα συμμετέχουν το παράβολο θα είναι μηδενικό.  

Τρόπος καταβολής  Το ποσό του παράβολου, καταβάλλεται από το Σωματείο στον 
τραπεζικό λογαριασμό της Ε.Ο.Α.Α.  

Τελική ημερομηνία 
καταβολής  

Τρείς (3) ημέρες μετά την τελευταία ημέρα δηλώσεων της 
διοργάνωσης. Υποχρεωτικά στην αιτιολογία της κατάθεσης πρέπει 
να αναγράφεται ο κωδικός πληρωμής, ο οποίος υπάρχει στο έντυπο 
πληρωμής το οποίο εκδίδεται από το ηλεκτρονικό σύστημα αγώνων.  

Διευκρινήσεις Διοργάνωσης  

1  
Για τους αθλητές και τις αθλήτριες οι οποίοι έχουν δηλώσει συμμετοχή, αλλά δεν θα 
εμφανιστούν στην διοργάνωση, το Σωματείο οφείλει να καταθέσει το ποσό του παράβολου 
στην Ομοσπονδία.  

2  Σε περίπτωση έκτακτου προβλήματος αθλητή ή αθλήτριας, το Σωματείο μπορεί να ζητήσει από 
την Ομοσπονδία την ακύρωση, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.  

3 

Οι αθλητές – αθλήτριες που κατοικούν εκτός της Περιφέρειας Αττικής, θα τοποθετηθούν σε 
γκρουπ με προτεραιότητα. Τα Σωματεία με έδρα εκτός της Περιφέρειας Αττικής, έχουν 
δικαίωμα να δηλώσουν απευθείας στην Γ’ Φάση, ένα (1) αθλητή – αθλήτρια με κατοικία εκτός 
Αττικής, για κάθε τρεις (3) αθλητές – αθλήτριες που διαθέτει στην κατηγορία. 

Ενστάσεις  

Οι αθλητές και οι αθλήτριες μπορούν να καταθέσουν έγγραφη ένσταση κατά την διάρκεια της 
διοργάνωσης. Η εξέταση των ενστάσεων πραγματοποιείται από τον εκάστοτε υπεύθυνο της 
αίθουσας διεξαγωγής.  

 

Τρόπος διεξαγωγής διοργάνωσης 

Α’ Φάση Προκριματικών Δύο (2) παιχνίδια κατ’ ελάχιστο 
 
Γ’ Κατηγορία 
Οι Αθλητές και οι Αθλήτριες της Γ’ κατηγορίας, στην περίπτωση που ξεπερνούν τον αριθμό των 
δεκαέξι (16), τοποθετούνται σε ομίλους των τριών (3), με το σύστημα Z.  



Στην επόμενη φάση θα προκριθούν οι αθλητές – αθλήτριες που κατέλαβαν την πρώτη θέση στον 
όμιλό τους και από τους αθλητές – αθλήτριες οι οποίοι κατέλαβαν την δεύτερη θέση στον όμιλό 
τους, θα προκριθούν όσοι απαιτούνται ώστε να δημιουργηθούν τρεις (3) όμιλοι των τριών (3) 
αθλητών – αθλητριών. Ως κριτήρια για την πρόκριση των δεύτερων των ομίλων, ορίζονται κατά 
σειρά η ανώτερη θέση στην κατάταξη, ο καλύτερος γενικός μέσος όρος και το καλύτερο σερί στην 
συγκεκριμένη φάση της διοργάνωσης. 
Στην περίπτωση που οι Αθλητές και οι Αθλήτριες της Γ’ κατηγορίας δεν ξεπερνούν τον αριθμό των 
δεκαέξι (16), οι Αθλητές και οι Αθλήτριες θα τοποθετηθούν σε πυραμίδα διπλού νοκ-αουτ  των 16.  
Οι αθλητές και οι αθλήτριες αγωνίζονται έως ότου προκύψουν δύο (2) αήττητοι  αθλητές – 
αθλήτριες και δύο (2) αθλητές – αθλήτριες με μία (1) ήττα.   
 
Οι τέσσερις (4) αθλητές – αθλήτριες, οι οποίοι θα προκριθούν από τους ομίλους ή την πυραμίδα, θα 
καταλάβουν τις θέσεις 13 έως 16, στην πυραμίδα της Β’ κατηγορίας στην Β΄ Φάση των 
προκριματικών.  
 
Β’ Φάση Προκριματικών Δύο (2) παιχνίδια κατ’ ελάχιστο 

 
Β’ Κατηγορία 
Οι δώδεκα (12) αθλητές και οι αθλήτριες της Β’ κατηγορίας, με τους τέσσερις (4) αθλητές – αθλήτριες 
που προκρίθηκαν από την Α’ Φάση των Προκριματικών, τοποθετούνται σε πυραμίδα διπλού νοκ-
αουτ  των δεκαέξι (16). 
Οι αθλητές και οι αθλήτριες αγωνίζονται έως ότου προκύψουν δύο (2) αήττητοι  αθλητές – 
αθλήτριες και δύο (2) αθλητές – αθλήτριες με μία (1) ήττα.   
Οι τέσσερις (4) αθλητές – αθλήτριες, οι οποίοι θα προκριθούν από την πυραμίδα, θα καταλάβουν τις 
θέσεις 13 έως 16, στην πυραμίδα της Α’ κατηγορίας στην Γ΄ Φάση των προκριματικών.  
 
Τελική Φάση Δύο (2) παιχνίδια κατ’ ελάχιστο 

 
Α’ Κατηγορία 
Οι δώδεκα (12) αθλητές και οι αθλήτριες της Α’ κατηγορίας, με τους τέσσερις (4) αθλητές – αθλήτριες 
που προκρίθηκαν από την Β’ Φάση των Προκριματικών, τοποθετούνται σε πυραμίδα διπλού νοκ-
αουτ  των δεκαέξι (16). 
Οι αθλητές και οι αθλήτριες αγωνίζονται έως ότου προκύψει ο νικητής – νικήτρια  
 

Βαθμολογία - Ισοβαθμία 
Σε κάθε φάση της διοργάνωσης, οι αθλητές – αθλήτριες λαμβάνουν δύο (2) βαθμούς για κάθε νίκη 
και ένα (1) βαθμό για κάθε ισοπαλία, αν οι αγώνες αφορούν ομίλους. 
Η απόσταση στις φάσεις της διοργάνωσης, ορίζεται ως εξής: 
Γ’ κατηγορία: Εβδομήντα πέντε (75) καραμπόλες. Από την δεύτερη φάση για την περίπτωση ομίλων 
ή μετά την 8αδα σε περίπτωση πυραμίδας, ως απόσταση ορίζονται οι εκατό (100) καραμπόλες. 
Β’ κατηγορία:  Εκατό εικοσιπέντε (125) καραμπόλες και Εκατό πενήντα (150) μετά την 8αδα.  
Α’ κατηγορία: Εκατό πενήντα (150) καραμπόλες και διακόσιες (200) μετά την 8αδα.  
Οι στεκιές (προσπάθειες) σε όλες τις περιπτώσεις είναι είκοσι πέντε (25) με δικαίωμα στεκιάς για τον 
αθλητή – αθλήτρια που αγωνίζεται δεύτερος.  
 
Σε περίπτωση ισοβαθμίας, την ανώτερη θέση στην κατάταξη καταλαμβάνει ο αθλητής – αθλήτρια με 
τον καλύτερο γενικό μέσο όρο (στα δύο παιχνίδια) στην συγκεκριμένη φάση της διοργάνωσης. Αν 
συνεχίζει η ύπαρξη ισοβαθμίας, την ανώτερη θέση στην κατάταξη καταλαμβάνει ο αθλητής – 
αθλήτρια με το καλύτερο σερί στην συγκεκριμένη φάση της διοργάνωσης. 
Κατάταξη 
Μετά την ολοκλήρωση της διοργάνωσης οι αθλητές – αθλήτριες λαμβάνουν βαθμολογία με βάση 
την θέση τους στην τελική κατάταξη.  
Η βαθμολογία της διοργάνωσης, θα χρησιμοποιηθεί ως κριτήριο για την κατάταξη στην επόμενη 
διοργάνωση (Β’ Γύρος), από την οποία θα αγωνιστούν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2022-2023.    
 



 
Για την Ελληνική Ομοσπονδία Αθλημάτων Ακριβείας.  
 
                  Ο  Πρόεδρος                                                                Ο Γενικός Γραμματέας 

 
                 Γεώργιος Λαμπράκης                                                                 Αργύρης Λογοθέτης 
 


