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Πρόλογος

______________________________________________
Η Ειιεληθή Έλωζε Ακεξηθάληθνπ Μπηιηάξδνπ (HPBU – Hellenic Pocket Billiard
Union), κε απόθαζε ηεο Δηνηθεηηθήο ηεο αξρήο πηνζεηεί γηα ηηο δηνξγαλώζεηο ζε
αηνκηθό θαη νκαδηθό επίπεδν ηνπο δηεζλείο θαλόλεο, θαλνληζκνύο (ζύλνιν θαλόλωλ)
θαη ηηο πξνδηαγξαθέο αγωληζηηθνύ εμνπιηζκνύ ηνπ Ακεξηθάληθνπ κπηιηάξδνπ όπωο
δηαηππώλνληαη επίζεκα κέρξη ζήκεξα από ηελ Παγθόζκηα Οκνζπνλδία ηνπ
Ακεξηθάληθνπ Μπηιηάξδνπ (WPA – World Pool Billiard Association) θαη ηελ
Επξωπαϊθή Οκνζπνλδία ηνπ Ακεξηθάληθνπ Μπηιηάξδνπ (EPBF – European Pocket
Billiard Federation). Τν θείκελν ηεο ειεύζεξεο κεηάθξαζεο απηώλ ζηελ Ειιεληθή
γιώζζα, όπωο απηή έγηλε από ηνλ Πέηξν Αλδξηθόπνπιν θαη πηνζεηήζεθε από ηελ
Έλωζε, παξαηίζεηαη ζε ζρέζε κε ηα απζεληηθά θείκελα από ηηο επίζεκεο ηζηνζειίδεο
ηωλ WPA θαη EPBF, www.wpa-pool.com θαη www.epbf.com
Παξακέλεη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο Έλωζεο ε ηξνπνπνίεζε ηωλ αλωηέξω
θαζώο θαη ε πξνζαξκνγή ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηεο, εληόο ινγηθώλ νξίωλ θαη ρωξίο
λα παξαβηάδεηαη ην πλεύκα ηνπο, κε ζθνπό ηε δηεπθόιπλζε ηωλ εγρώξηωλ
δηνξγαλώζεωλ γηα ηελ πξνώζεζε ηνπ Ακεξηθάληθνπ κπηιηάξδνπ.
Οη ζρεηηθέο απνθάζεηο ηεο Έλωζεο, πνπ κεηαμύ άιιωλ ζεκάηωλ ζα θαζνξίδνπλ θαη
όια ηα ζέκαηα ηωλ εζωηεξηθώλ θαλνληζκώλ πνπ ζα δηέπνπλ ηελ νξγάλωζε θαη ηελ
αλαγλώξηζε δηνξγαλώζεωλ από ηελ έλωζε, ζα αλαθνηλώλνληαη εγθαίξωο ζηελ
επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο, www.hpbu.gr
Για τη Διοικητική αρχή της HPBU
Πέηξνο Αλδξηθόπνπινο
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WPA (World Pool Billiard Association)
Παγθφζκηα Οκνζπνλδία Ακεξηθάληθνπ Μπηιηάξδνπ
Καλφλεο Παηρληδηνχ
(Ιζρχνπλ απφ 1/1/08)
Ειεχζεξε κεηάθξαζε ζηα Ειιεληθά: Αλδξηθφπνπινο Πέηξνο
Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ
1. Γεληθνί θαλφλεο
1.1 Δπζχλεο ησλ παηθηψλ
1.2 Μέηξεκα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζεηξάο (παημίκαηνο) ζην ηξαπέδη
1.3 Φξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ απφ ηνπο παίθηεο
1.4 Δπαλαθνξά κπάιαο ζε ζπγθεθξηκέλν ζεκείν (“Spot”)
1.5 «Λεπθή κπάια ζην ρέξη» (“Cue Ball in Hand”)
1.6 Τππηθή δήισζε ζηεθηάο
1.7 Δπαλαηνπνζέηεζε κπάιαο
1.8 Δπαλαθνξά ζέζεο
1.9 Δμσηεξηθή παξεκβνιή
1.10 Ακθηζβήηεζε απνθάζεσλ δηαηηεηή
1.11 Παξαίηεζε απφ αγψλα
1.12 «Αδηέμνδν»
2. Ελληάκπαιν
2.1 Καζνξηζκφο ζεηξάο γηα ην πξψην ζπάζηκν
2.2 Αξρηθή ηνπνζέηεζε (ζηήζηκν) γηα ηηο κπάιεο
2.3 Έγθπξε (λφκηκε) ζηεθηά ζπαζίκαηνο ( Έγθπξν «ζπάζηκν» )
2.4 Γεχηεξε ζηεθηά ζην παηρλίδη – “Push Out”
2.5 Σπλέρεηα ζην παηρλίδη
2.6 Δπαλαθνξά κπάιαο ζε ζπγθεθξηκέλν ζεκείν (“Spot”)
2.7 Τππηθέο παξαβάζεηο («Φάνπι» / “Fouls”)
2.8 Σνβαξέο παξαβάζεηο
2.9 «Αδηέμνδν»
3. Οθηάκπαιν
3.1 Καζνξηζκφο ζεηξάο γηα ην πξψην ζπάζηκν
3.2 Αξρηθή ηνπνζέηεζε (ζηήζηκν) γηα ηηο κπάιεο
3.3 Έγθπξν ζπάζηκν
3.4 Αλνηρηφ ηξαπέδη / Δπηινγή νκάδαο απφ ηηο κπάιεο
3.5 Σπλέρεηα ζην παηρλίδη
3.6 Σηεθηέο πνπ ρξεηάδεηαη λα δεισζνχλ
3.7 Δπαλαθνξά κπάιαο ζε ζπγθεθξηκέλν ζεκείν (“Spot”)
3.8 Απψιεηα παηρληδηνχ (“frame”)
3.9 Τππηθέο παξαβάζεηο («Φάνπι» / “Fouls”)
3.10 Σνβαξέο παξαβάζεηο
3.11 «Αδηέμνδν»
4. «14.1 ζπλερέο» (“Straight Pool”)
4.1 Καζνξηζκφο ζεηξάο γηα ην πξψην ζπάζηκν
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4.2 Αξρηθή ηνπνζέηεζε (ζηήζηκν) γηα ηηο κπάιεο
4.3 Έγθπξν ελαξθηήξην ζπάζηκν
4.4 Σπλέρεηα ζην παηρλίδη θαη θαηάθηεζε ηεο λίθεο ζηνλ αγψλα
4.5 Σηεθηέο πνπ ρξεηάδεηαη λα δεισζνχλ
4.6 Δπαλαθνξά κπάιαο ζε ζπγθεθξηκέλν ζεκείν (“Spot”)
4.7 Καζνξηζκφο πφλησλ – «ζθνξ» (“Score”)
4.8 Δηδηθέο πεξηπηψζεηο ζηεζίκαηνο γηα ηηο κπάιεο
4.9 Τππηθέο παξαβάζεηο («Φάνπι» / “Fouls”)
4.10 Παξαβάζεηο ζην ελαξθηήξην ζπάζηκν
4.11 Σνβαξέο παξαβάζεηο
4.12 «Αδηέμνδν»
5. “Black Ball” – Παξαπνκπή ζην απζεληηθφ θείκελν ιφγσ κε ζπρλήο ρξήζεο
6. Παξαβάζεηο («Φάνπι» / “Fouls”)
6.1 Καηάιεμε ιεπθήο κπάιαο εληφο «ηξχπαο / ηζέπεο» ή εθηφο ηξαπεδηνχ
6.2 Δπαθή πξψηα κε ιάζνο κπάια («παίμηκν ιάζνο κπάιαο»)
6.3 Δπαθή κε κπάια ρσξίο αθφινπζε επαθή κε ζπφληα
6.4 Σηεθηά ρσξίο πφδη ζην πάησκα
6.5 Μπάια εθηφο ηξαπεδηνχ
6.6 Άγγηγκα κπάιαο
6.7 Γηπιφ ρηχπεκα / «θνιιεκέλεο» κπάιεο
6.8 Παξαηεηακέλε επαθή κεηαμχ ιεπθήο κπάιαο – πεηζάθη ζηέθαο
6.9 Σηεθηά κε κπάιεο αθφκα ζε θίλεζε
6.10 Λάζνο ηνπνζέηεζε ιεπθήο κπάιαο
6.11 Λάζνο παίμηκν πίζσ απφ ηε γξακκή θνξπθήο (ζπαζίκαηνο)
6.12 Σηέθα κφλε ηεο πάλσ ζην ηξαπέδη
6.13 Παίμηκν εθηφο ζεηξάο
6.14 Τξία (3) ζπλερφκελα «θάνπι»
6.15 Αξγφ παίμηκν
6.16 Αληηαζιεηηθή επαθή
7. Καλφλεο / Καλνληζκνί αγψλσλ αλαπήξσλ (“Wheelchair competition”)
7.1 Κξηηήξηα επηινγήο παηθηψλ
7.2 Παξαβάζεηο θαλνληζκψλ πνπ νδεγνχλ ζε θάνπι ζην παηρλίδη
7.3 Αγσληζηηθέο Πξνδηαγξαθέο αλαπεξηθήο θαξέθιαο (“wheelchair”)
8. Οξηζκνί πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο θαλφλεο
8.1 Μέξε ηνπ ηξαπεδηνχ
8.2 Οξηζκφο ζηεθηάο / ρηππήκαηνο
8.3 Καηάιεμε κπάιαο εληφο ηξχπαο
8.4 Δπαθή κπάιαο κε ζπφληα
8.5 Καηάιεμε κπάιαο εθηφο ηξαπεδηνχ
8.6 Καηάιεμε ιεπθήο κπάιαο εληφο ηξχπαο (“Scratch”)
8.7 Λεπθή κπάια (“Cue Ball”)
8.8 Μπάια – «αληηθείκελν / ζηφρνο» (“Object Ball”)
8.9 Σεη (“Set”) αγψλα («καηο / match»)
8.10 «Τειάξν» (“Rack”)
8.11 Σπάζηκν
8.12 Σεηξά (παημίκαηνο)
8.13 Καζνξηζκφο ζέζεο κπάιαο
8.14 Δπαλαθνξά κπάιαο
8.15 Δπαλαθνξά ζέζεο
8.16 “Jump Shot” («ρηχπεκα ππεξπήδεζεο»)
Ελληνική Ένωζη Αμεπικάνικος Μπιλιάπδος
Κανόνερ – Κανονιζμοί Παισνιδιού & Πποδιαγπαθέρ Αγωνιζηικού Εξοπλιζμού

2

8.17 Ακπληηθφ θηχπεκα (“Safety Shot”)
8.18 «Φαιηζνζηεθηά» (“Miscue”)
9. Δεθάκπαιν (θαλφλεο ζε ηζρχ απφ 1/1/2009)
9.1 Καζνξηζκφο ζεηξάο γηα ην πξψην ζπάζηκν
9.2 Αξρηθή ηνπνζέηεζε (ζηήζηκν) γηα ηηο κπάιεο
9.3 Έγθπξε (λφκηκε) ζηεθηά ζπαζίκαηνο ( Έγθπξν «ζπάζηκν» )
9.4 Γεχηεξε ζηεθηά ζην παηρλίδη – “Push Out”
9.5 Γειψλνληαο ζηεθηέο θαη βάδνληαο κπάιεο εληφο ηξχπαο
9.6 Ακπληηθφ θηχπεκα (“Safety Shot”)
9.7 Μπάιεο πνπ κπήθαλ ζε ηξχπα κε ιάζνο / άθπξν ηξφπν
9.8 Σπλέρεηα ζην παηρλίδη
9.9 Δπαλαθνξά κπάιαο ζε ζπγθεθξηκέλν ζεκείν (“Spot”)
9.10 Τππηθέο παξαβάζεηο («Φάνπι» / “Fouls”)
9.11 Σνβαξέο παξαβάζεηο
9.12 «Αδηέμνδν»
10. Οδηγίες ανάγνωζης ηης Ελληνικής μεηάθραζης

1. Γεληθνί θαλφλεο
Οη γεληθνί θαλφλεο πνπ αθνινπζνχλ εθαξκφδνληαη ζε φια ηα παηρλίδηα ηα νπνία
θαιχπηνληαη απφ απηνχο, πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ ζηηο νπνίεο αληηθξνχνληαη απφ
εμεηδηθεπκέλνπο θαλφλεο. Δπηπιένλ, νη θαλνληζκνί ηνπ Ακεξηθάληθνπ Μπηιηάξδνπ
θαιχπηνπλ πιεπξέο ηνπ παηρληδηνχ πνπ δε ζπλδένληαη άκεζα κε ηνπο θαλφλεο ηνπ,
φπσο νη πξνδηαγξαθέο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ε δηνξγάλσζε αγψλσλ.
Τα παηρλίδηα ηνπ Ακεξηθάληθνπ κπηιηάξδνπ παίδνληαη ζε επίπεδν ηξαπέδη πνπ
θαιχπηεηαη απφ χθαζκα (ηζφρα) θαη πνπ έρεη σο φξηα ηνπ ζπφληεο απφ ιάζηηρν. Ο
παίθηεο ρξεζηκνπνηεί εηδηθή ξάβδν (ζηέθα Ακεξηθάληθνπ κπηιηάξδνπ) γηα λα
ρηππήζεη κία ιεπθή κπάια ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ρηππά άιιεο κπάιεο – ζηφρνπο. Ο
ζθνπφο είλαη λα νδεγεζνχλ κπάιεο – ζηφρνη ζε έμη ηξχπεο ζηα φξηα ηεο θάζε ζπφληαο.
Τα παηρλίδηα ηνπ δηαθέξνπλ αλάινγα κε ην πνηεο κπάιεο απνηεινχλ λφκηκνπο
ζηφρνπο θαη κε ηηο απαηηήζεηο γηα λα θεξδεζεί έλαο αγψλαο.
[Σεκείσζε ζπληάθηε Αγγιηθήο έθδνζεο ησλ ΗΠΑ: ην αξζεληθφ θχιν
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ιφγνπο εθθξαζηηθήο απινχζηεπζεο θαη δελ πξννξίδεηαη γηα λα
θαζνξίζεη ην θχιν ησλ παηθηψλ ή ησλ ππεπζχλσλ. Ο φξνο «παηρλίδη» ρξεζηκνπνηείηαη
θαηά ηελ αλαθνξά ζε θαηεγνξία αγσλίζκαηνο φπσο ην ελληάκπαιν παξά ζε “frame”
ελφο ζεη ή ζε αγψλα.]
[Οκνίσο αθνινπζείηαη θαη εδώ ζηελ ειεύζεξε κεηάθξαζε ζηα Ειιεληθά. Απαξαίηεηε
επίζεο είλαη ε ππελζύκηζε γηα κειέηε ηεο νξνινγίαο θαη ηνπ ζρεηηθνύ δηαγξάκκαηνο ηνπ
πξσηόηππνπ θεηκέλνπ πνπ παξνπζηάδνληαη ζην άξζξν “8.1 Parts of the Table” / 8.1
Μέξε ηνπ ηξαπεδηνύ ώζηε λα είλαη θαηαλνεηή ε πεξαηηέξσ αλάγλσζε.]

1.1 Επζχλεο ησλ παηθηψλ
Απνηειεί επζχλε ηνπ παίθηε λα γλσξίδεη φινπο ηνπο θαλφλεο, θαλνληζκνχο θαη
δηαθαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ην αγσληζηηθφ κέξνο ηνπ παηρληδηνχ. Πέξα απφ ην φηη
νη ππεχζπλνη ησλ δηνξγαλψζεσλ ζα πξέπεη λα θαηαβάιινπλ θάζε ινγηθή πξνζπάζεηα
ψζηε λα παξέρνπλ εχθνια θάζε ζρεηηθή πιεξνθνξία κε θαηάιιειν ηξφπν, ε ηειηθή
επζχλε παξακέλεη ζηνλ ίδην ηνλ παίθηε.
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1.2 Μέηξεκα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζεηξάο (παημίκαηνο) ζην ηξαπέδη
Τν κέηξεκα απνηειεί ηελ πξψηε ζηεθηά ηνπ αγψλα θαη θαζνξίδεη ηε ζεηξά
(παημίκαηνο) ζην ηξαπέδη. Ο παίθηεο πνπ θεξδίδεη ην κέηξεκα απνθαζίδεη πνηνο ζα
μεθηλήζεη πξψηνο. Ο δηαηηεηήο ηνπνζεηεί κία κπάια ζε θάζε πιεπξά ηνπ ηξαπεδηνχ,
ζηελ πεξηνρή πίζσ απφ ηε γξακκή θνξπθήο (ζπαζίκαηνο), θνληά ζε απηή ηε γξακκή.
Οη παίθηεο ρηππνχλ πεξίπνπ ηαπηφρξνλα ψζηε λα θάλνπλ θάζε κπάια (ηε δηθή ηνπο)
λα ρηππήζεη απέλαληη ζηε «κηθξή» ζπφληα βάζεο, κε ζθνπφ λα επηζηξέςεη πην θνληά
ζηε «κηθξή» ζπφληα θνξπθήο απφ ηε κπάια ηνπ αληηπάινπ.
Έλα κέηξεκα είλαη άθπξν θαη δελ θεξδίδεη αλ ε κπάια ηνπ παίθηε:
(α) δηαζρίζεη ηε καθξά θεληξηθή γξακκή,
(β) έξζεη ζε επαθή κε ηελ απέλαληη ζπφληα βάζεο πεξηζζφηεξεο απφ κία θνξέο,
(γ) κπεη ζε ηξχπα ή βγεη εθηφο ηξαπεδηνχ,
(δ) αγγίμεη ηε «κεγάιε» πιάγηα ζπφληα ή
(ε) θαηαιήμεη λα ζηέθεηαη εληφο ησλ νξίσλ γσληαθήο ηξχπαο, πέξα απφ ηελ θνξπθή
ηεο ζπφληαο θνξπθήο. Δπηπιένλ, έλα κέηξεκα είλαη άθπξν εάλ πξνθχςεη
νπνηνδήπνηε θάνπι κε κπάιαο – ζηφρνπ πιελ ηεο πεξίπησζεο πνπ πεξηγξάθεηαη ζην
άξζξν 6.9 Σηεθηά κε κπάιεο αθφκα ζε θίλεζε.
Οη παίθηεο ζα κεηξεζνχλ μαλά αλ:
(α) ε κπάια ελφο παίθηε ρηππεζεί κεηά ηελ επαθή ηεο κπάιαο ηνπ αληηπάινπ κε ηε
ζπφληα βάζεο,
(β) ν δηαηηεηήο δε κπνξεί λα θαζνξίζεη πνηα κπάια έρεη θαηαιήμεη πην θνληά ζηε
ζπφληα θνξπθήο, ή
(γ) θαη ηα δχν κεηξήκαηα είλαη άθπξα.

1.3 Χξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ απφ ηνπο παίθηεο
Ο εμνπιηζκφο πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο ηεο WPA.
Γεληθά νη παίθηεο δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ εμνπιηζκφ εθηφο ησλ
πξνδηαγξαθψλ απηψλ. Οη αθφινπζεο ρξήζεηο, κεηαμχ άιισλ, ζεσξνχληαη θαλνληθέο.
Αλ έλαο παίθηεο δελ είλαη ζίγνπξνο γηα θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ρξήζε εμνπιηζκνχ, ζα
πξέπεη λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ ππεχζπλν δηνξγάλσζεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ
αγψλα. Ο εμνπιηζκφο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν
πξννξίδεηαη, κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν. (Βιέπε 6.16 Αληηαζιεηηθή επαθή.)
(α) Σηέθα Ακεξηθάληθνπ κπηιηάξδνπ – Ο παίθηεο επηηξέπεηαη λα αιιάδεη αλάκεζα ζε
ζηέθεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα, φπσο ζηέθα ζπαζίκαηνο, ζηέθα γηα ρηχπεκα
jump θαη θαλνληθή ζηέθα. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί κία ελζσκαησκέλε επέθηαζε ή
κία εμσηεξηθή επέθηαζε γηα λα απμήζεη ην κήθνο ηεο ζηέθαο.
(β) Τεκπεζίξη – Ο παίθηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ηεκπεζίξη ζην πεηζάθη ηεο ζηέθαο
ηνπ γηα λα απνθεχγεη θαιηζνζηεθηέο, θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ην πξνζσπηθφ ηνπ
ηεκπεζίξη, εθφζνλ ην ρξψκα ηνπ είλαη ζπκβαηφ κε απηφ ηεο ηζφραο.
(γ) Μεραληθή γέθπξα – Ο παίθηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί κέρξη δχν κεραληθέο
γέθπξεο ηαπηφρξνλα γηα ζηήξημε ηεο ζηέθαο ηνπ θαηά ην ρηχπεκα. Η δηακφξθσζε θαη
ησλ γεθπξψλ εμαξηάηαη απφ ηνλ παίθηε. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί πξνζσπηθή ηνπ
γέθπξα αλ είλαη παξφκνηα κε ηηο ηππηθέο γέθπξεο.
(δ) Γάληηα – Ο παίθηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί γάληηα ψζηε λα βειηηψζεη ηε
ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο ιαβήο (ζην θνληάθη) θαη/ή ηνπ ρεξηνχ ηεο γέθπξαο (ζην θιεο).
(ε) Πνχδξα – Ο παίθηεο επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεί πνχδξα ζε ινγηθή πνζφηεηα
ζχκθσλα ηελ θξίζε ηνπ δηαηηεηή.
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1.4 Επαλαθνξά κπάιαο ζε ζπγθεθξηκέλν ζεκείν (“Spot”)
Οη κπάιεο επαλαθέξνληαη (“Spotting Balls”) ζην παηρλίδη ζε ζπγθεθξηκέλν ζεκείν
(“Spot”) ηνπ ηξαπεδηνχ, ηνπνζεηεκέλεο επί ηεο καθξάο θεληξηθήο γξακκήο (“Long
String”) φζν ην δπλαηφλ πην θνληά ζην θεληξηθφ ζεκείν ηεο γξακκήο βάζεο (“Foot
Spot”) θαη αλάκεζα ζην ζεκείν απηφ θαη ηε ζπφληα βάζεο (“Foot Rail”), ρσξίο λα
κεηαθηλεζεί νπνηαδήπνηε κπάια πνπ παξεκβάιιεηαη. Αλ ε επαλαθεξφκελε κπάια δε
κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζην foot spot, ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζε επαθή (αλ είλαη
δπλαηφλ) κε ηελ αληίζηνηρε παξεκβαιιφκελε κπάια. Ωζηφζν, αλ ε ιεπθή κπάια
βξίζθεηαη δίπια ζηελ επαλαθεξφκελε κπάια, ε κπάια πνπ επαλαθέξεηαη δελ πξέπεη
λα ηνπνζεηεζεί ζε επαθή («θνιιεκέλε») κε ηε ιεπθή κπάια, κία κηθξή απφζηαζε
πξέπεη λα δηαηεξείηαη. Αλ νιφθιεξε ε καθξά γξακκή θάησ απφ ην foot spot
κπινθάξεηαη απφ άιιεο κπάιεο, ε επαλαθεξφκελε κπάια ηνπνζεηείηαη πάλσ απφ ην
foot spot επί ηεο καθξάο γξακκήο, φζν ην δπλαηφλ πην θνληά ζε απηφ.

1.5 «Λεπθή κπάια ζην ρέξη» (“Cue Ball in Hand”)
Σε πεξίπησζε «ιεπθήο κπάιαο ζην ρέξη» ν παίθηεο πνπ έρεη ζεηξά ζην ηξαπέδη
κπνξεί λα ηνπνζεηήζεη ηε ιεπθή κπάια νπνπδήπνηε ζηελ παηθηηθή επηθάλεηα (Βιέπε
άξζξν 8.1 Μέξε ηνπ ηξαπεδηνχ) θαη κπνξεί λα ζπλερίζεη λα ηελ κεηαθηλεί κέρξη λα
εθηειέζεη ρηχπεκα (Βιέπε άξζξν 8.2 Οξηζκφο ζηεθηάο / ρηππήκαηνο). Οη παίθηεο
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο ζηέθαο γηα λα κεηαθηλνχλ ηε
ιεπθή κπάια (ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην πεηζάθη), φρη φκσο κε θίλεζε
ζηεθαξίζκαηνο πξνο ηα εκπξφο. Σε νξηζκέλα παηρλίδηα θαη γηα ηηο πεξηζζφηεξεο
ζηεθηέο ζπαζίκαηνο, ε ηνπνζέηεζε ηεο ιεπθήο κπάιαο πεξηνξίδεηαη ζηελ πεξηνρή
πίζσ απφ ηε γξακκή θνξπθήο (ζπαζίκαηνο) εμαξηψκελε απφ ηνπο θαλφλεο ηνπ
παηρληδηνχ, θαη κεηά ηα άξζξα 6.10 Λάζνο ηνπνζέηεζε ιεπθήο κπάιαο θαη 6.11
Λάζνο παίμηκν πίζσ απφ ηε γξακκή θνξπθήο (ζπαζίκαηνο) κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ.
Όηαλ ν παίθηεο πνπ έρεη ζεηξά ζην ηξαπέδη έρεη ιεπθή κπάια ζην ρέξη πίζσ απφ ηε
γξακκή θνξπθήο θαη φιεο νη λφκηκεο κπάιεο – ζηφρνη βξίζθνληαη πίζσ απφ ηε
γξακκή θνξπθήο (ζπαζίκαηνο), κπνξεί λα δεηήζεη επαλαθνξά ζε spot ηεο λφκηκεο
κπάιαο – ζηφρνπ πνπ βξίζθεηαη πην θνληά ζηε γξακκή θνξπθήο. Αλ δχν ή
πεξηζζφηεξεο κπάιεο βξίζθνληαη ζε ίζε απφζηαζε απφ ηε γξακκή θνξπθήο, ν
παίθηεο κπνξεί λα νξίζεη πνηα απφ απηέο ζα επαλαθεξζεί ζε spot. Μία κπάια –
ζηφρνο πνπ βξίζθεηαη αθξηβψο επί ηεο γξακκήο θνξπθήο κπνξεί λα παηρηεί.

1.6 Τππηθή δεισκέλε ζηεθηά
Σε παηρλίδηα φπνπ ν παίθηεο πνπ έρεη ζεηξά ζην ηξαπέδη ππνρξενχηαη λα δειψζεη
ζηεθηέο, ε κπάια πνπ πξννξίδεηαη γηα λα παηρηεί θαη ε ηξχπα θαηάιεμεο πξέπεη λα
ππνδεηρζνχλ (δεισζνχλ) φηαλ δελ είλαη εκθαλείο. Λεπηνκέξεηεο ηεο ζηεθηάο, φπσο
ζπφληεο επαθήο, επαθή κε άιιεο κπάιεο ή θαηάιεμε ηνπο ζε ηξχπα είλαη άζρεηεο.
Μφλν κία κπάια κπνξεί λα δεισζεί ζε θάζε ζηεθηά.
Γηα λα κεηξήζεη κία δεισκέλε ζηεθηά, ν δηαηηεηήο πξέπεη λα κείλεη βέβαηνο φηη ε
πξννξηδφκελε ζηεθηά έρεη επηηεπρζεί, ψζηε αλ ππάξρεη πεξίπησζε ζχγρπζεο, πρ ζε
ρηππήκαηα ζπφληαο - ζπλδπαζκψλ θαη παξφκνησλ ρηππεκάησλ, ν παίθηεο πξέπεη λα
δειψζεη κπάια θαη ηξχπα θαηάιεμεο ηεο. Αλ ν δηαηηεηήο ή ν αληίπαινο δελ είλαη
βέβαηνο γηα ηε ζηεθηά πνπ πξφθεηηαη λα παηρηεί, κπνξεί λα δεηήζεη λα δεισζεί.
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Σε παηρλίδηα φπνπ δειψλνληαη νη ζηεθηέο, ν παίθηεο κπνξεί λα επηιέμεη λα δειψζεη
ακπληηθφ ρηχπεκα (“safety”) αληί κπάιαο θαη ηξχπαο, θαη κεηά ε ζεηξά πεξλά ζηνλ
αληίπαιν κεηά ην ηέινο ηεο ζηεθηάο. Τν αλ επαλαθεξζνχλ κπάιεο ζε spot κεηά απφ
ζηεθηά – safety εμαξηάηαη απφ ηνπο θαλφλεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παηρληδηνχ.

1.7 Επαλαηνπνζέηεζε κπάιαο
Μία κπάια κπνξεί λα κεηαθηλεζεί ειάρηζηα αθφηνπ θαλεί λα έρεη ζηακαηήζεη,
πηζαλφλ ιφγσ κηθξψλ αηειεηψλ ηεο κπάιαο ή ηνπ ηξαπεδηνχ. Δθηφο εάλ απηφ
νδεγήζεη κία κπάια λα πέζεη εληφο ηξχπαο, ζεσξείηαη πξνβιεπφκελν ξίζθν ζην
παηρλίδη, θαη ε κπάια δελ επαλαηνπνζεηείηαη πίζσ. Αλ κία κπάια πέζεη ζε ηξχπα σο
απνηέιεζκα ηέηνηαο κεηαθίλεζεο, επαλαηνπνζεηείηαη φζν ην δπλαηφλ πην θνληά ζηελ
αξρηθή ηεο ζέζε. Αλ κία κπάια πνπ κεηαθηλεζεί πέζεη ζε ηξχπα θαηά ηε δηάξθεηα
κίαο ζηεθηάο ή αθξηβψο πξηλ απφ ηελ εθηέιεζε ηεο, θαη απηφ επεξεάζεη ηε ζηεθηά, ν
δηαηηεηήο ζα επαλαθέξεη ηε ζέζε θαη ε ζηεθηά ζα μαλαπαηρηεί. Ο παίθηεο πνπ έρεη
ζεηξά ζην ηξαπέδη δελ ηηκσξείηαη γηα εθηέιεζε ρηππήκαηνο ηελ ψξα πνπ κία κπάια
κεηαθηλείηαη. Βιέπε επίζεο άξζξν 8.3 Καηάιεμε κπάιαο ζε ηξχπα.

1.8 Επαλαθνξά ζέζεο
Δπί απαξαίηεηεο επαλαηνπνζέηεζεο ή θαζαξηζκνχ κπάιαο, ν δηαηηεηήο ζα
επαλαθέξεη θάζε κεηαθηλεκέλε κπάια ζηελ αξρηθή ηεο ζέζε φζν θαιχηεξα κπνξεί.
Οη παίθηεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα δερηνχλ ηελ εθηίκεζε ηνπ δηαηηεηή επί ηεο
επαλαθνξάο.

1.9 Εμσηεξηθή παξεκβνιή
Όηαλ κία εμσηεξηθή παξεκβνιή θαηά ηε δηάξθεηα κίαο ζηεθηάο επεξεάζεη ην
απνηέιεζκα ηνπ ρηππήκαηνο, ν δηαηηεηήο ζα επαλαθέξεη ηηο κπάιεο ζηηο ζέζεηο πνπ
είραλ πξηλ απφ ηελ εθηέιεζε ηεο ζηεθηάο, θαη ε ζηεθηά ζα μαλαπαηρηεί. Αλ ε
παξεκβνιή δελ επεξέαζε θαζφινπ ην ρηχπεκα, ν δηαηηεηήο ζα επαλαθέξεη ηηο κπάιεο
πνπ κεηαθηλήζεθαλ ζηηο αξρηθέο ηνπο ζέζεηο θαη ην παηρλίδη ζα ζπλερηζηεί. Αλ νη
κπάιεο είλαη αδχλαηνλ λα επαλαθεξζνχλ ζηηο αξρηθέο ηνπο ζέζεηο, ε πεξίπησζε
αληηκεησπίδεηαη σο «αδηέμνδν». (Βιέπε άξζξν 1.12 «Αδηέμνδν».)

1.10 Ακθηζβήηεζε απνθάζεσλ δηαηηεηή
Αλ έλαο παίθηεο ληψζεη φηη ν δηαηηεηήο έρεη εθηηκήζεη ιάζνο, κπνξεί λα δεηήζεη απφ
ηνλ δηαηηεηή λα επαλεθηηκήζεη ηελ απφθαζε ηνπ ή ηελ έιιεηςε απηήο, αιιά ε ηειηθή
απφθαζε ηνπ δηαηηεηή επί ηεο εθηίκεζεο ηνπ είλαη νξηζηηθή.
Ωζηφζν, αλ ν παίθηεο ληψζεη φηη ν δηαηηεηήο δελ εθαξκφδεη ζσζηά ηνπο θαλφλεο,
κπνξεί λα δεηήζεη επαλεθηίκεζε θαη ηειηθή – νξηζηηθή απφθαζε απφ ηελ αξκφδηα
αξρή ελζηάζεσλ (ζπλήζσο απφ ηνλ ππεχζπλν αγψλσλ). Ο δηαηηεηήο δηαθφπηεη ηνλ
αγψλα γηα φζν δηάζηεκα εμεηάδεηαη ε έλζηαζε. Βιέπε επίζεο κέξνο (δ) ηνπ άξζξνπ
6.16 Αληηαζιεηηθή επαθή. Τα θάνπι πξέπεη λα δειψλνληαη / δίλνληαη άκεζα.
Βιέπε επίζεο 6. Παξαβάζεηο («Φάνπι» / “Fouls”).
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1.11 Παξαίηεζε απφ αγψλα
Αλ έλαο παίθηεο παξαηηεζεί, ράλεη ηνλ αγψλα. Γηα παξάδεηγκα, αλ έλαο παίθηεο
μεβηδψζεη ηε ζηέθα ηνπ φηαλ ν αληίπαινο βξίζθεηαη ζην ηξαπέδη (ζηε ζεηξά ηνπ) θαη
θαηά ηε δηάξθεηα θαζνξηζηηθνχ γηα ηνλ αληίπαιν frame ηνπ αγψλα, απηφ ζεσξείηαη
παξαίηεζε απφ ηνλ αγψλα θαη απψιεηα ηνπ.

1.12 «Αδηέμνδν»
Αλ ν δηαηηεηήο παξαηεξήζεη φηη δελ ππάξρεη πξφνδνο πξνο νινθιήξσζε ζην
παηρλίδη, ζα αλαθνηλψζεη ηελ απφθαζε ηνπ, θαη θάζε παίθηεο ζα έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ
ηξεηο αθφκα ζεηξέο παημίκαηνο ζην ηξαπέδη. Αλ κεηά απφ απηέο ν δηαηηεηήο εθηηκά
πσο εμαθνινπζεί λα κελ ππάξρεη πξφνδνο, ζα αλαθεξχμεη «αδηέμνδν». Αλ
ζπκθσλνχλ θαη νη δχν παίθηεο, κπνξνχλ λα δερηνχλ ην αδηέμνδν ρσξίο λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο ηξεηο επηπιένλ ζεηξέο ηνπο ζην ηξαπέδη. Η δηαδηθαζία ηνπ
αδηεμφδνπ πεξηγξάθεηαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ζε θάζε θαηεγνξία παηρληδηνχ.

2. Ελληάκπαιν
Τν ελληάκπαιν παίδεηαη κε ελέα (9) κπάιεο – ζηφρνπο αξηζκεκέλεο απφ ην έλα (1)
έσο ην ελλέα (9) θαη ηε ιεπθή κπάια. Οη κπάιεο παίδνληαη θαηά ζεηξά αχμνληνο
αξηζκνχ. Ο παίθηεο πνπ βάδεη (έγθπξα/λφκηκα ζε ηξχπα) ηε κπάια ελλέα θεξδίδεη ην
“frame”.

2.1 Καζνξηζκφο ζεηξάο γηα ην πξψην ζπάζηκν
Ο παίθηεο πνπ θεξδίδεη ην κέηξεκα επηιέγεη πνηνο ζα ζπάζεη πξψηνο ζην πξψην
frame. (Βιέπε 1.2 Μέηξεκα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζεηξάο παημίκαηνο ζην ηξαπέδη.) Η
ηππηθή θφξκα αγψλα είλαη ε ελαιιαγή ηνπ ζπαζίκαηνο, βιέπε φκσο: Καλνληζκφο 15,
Δπφκελα (κεηά ην ελαξθηήξην) ζπαζίκαηα.

2.2 Αξρηθή ηνπνζέηεζε (ζηήζηκν) γηα ηηο κπάιεο
Οη κπάιεο - ζηφρνη ηνπνζεηνχληαη ζην ηειάξν φζν ην δπλαηφλ θνιιεκέλεο κεηαμχ
ηνπο ζε ζρήκα δηακαληηνχ, κε ηε κπάια έλα (1) ζηελ θνξπθή ηνπ δηακαληηνχ θαη ζην
θεληξηθφ ζεκείν γξακκήο βάζεο (“foot spot”) θαη ηε κπάια ελλέα (9) ζην κέζν ηνπ
δηακαληηνχ. Οη ππφινηπεο κπάιεο ηνπνζεηνχληαη ζην ηειάξν ρσξίο
ζθφπηκε/ζπγθεθξηκέλε ζεηξά/πξφηππν. (Βιέπε ζρεηηθφ δηάγξακκα παξαθάησ θαη
Καλνληζκφο 4, Αξρηθή ηνπνζέηεζε / «ρηχπεκα» ζην ηειάξν γηα ηηο κπάιεο.)
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2.3 Έγθπξε (λφκηκε) ζηεθηά ζπαζίκαηνο ( Έγθπξν «ζπάζηκν» )
Οη αθφινπζνη θαλφλεο ηζρχνπλ ζην ζπάζηκν:
(α) ε ιεπθή κπάια είλαη «ζην ρέξη» θαη ηνπνζεηείηαη πίζσ απφ ηε γξακκή θνξπθήο
(ζπαζίκαηνο), θαη (β) αλ δε κπεη (ζε ηξχπα) θακία κπάια, ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο (4)
κπάιεο πξέπεη λα έξζνπλ ζε επαθή κε κία ή πεξηζζφηεξεο ζπφληεο, αιιηψο ε ζηεθηά
είλαη άθπξε/θάνπι. (Βιέπε Καλνληζκφο 17, Πξνυπνζέζεηο «αλνηρηνχ» ζπαζίκαηνο.)

2.4 Δεχηεξε ζηεθηά ζην παηρλίδη – “Push Out”
Αλ δελ δηαπξαρζεί θάνπι ζην ζπάζηκν , ν παίθηεο πνπ έρεη ζεηξά κπνξεί λα επηιέμεη
λα παίμεη “push out” σο ζηεθηά ηνπ. Πξέπεη λα γλσζηνπνηήζεη ηελ πξφζεζε ηνπ ζηνλ
δηαηηεηή (ή ζηνλ αληίπαιν ειιείςεη δηαηηεηή), θαη κεηά ηζρχνπλ γηα ηελ επφκελε
ζηεθηά νη θαλφλεο 6.2 Δπαθή πξψηα κε ιάζνο κπάια («παίμηκν ιάζνο κπάιαο») θαη
6.3 Δπαθή κε κπάια ρσξίο αθφινπζε επαθή κε ζπφληα. Αλ δελ δηαπξαρζεί θάνπι
ζην push out, o αληίπαινο επηιέγεη πνηνο ζα παίμεη επφκελνο.

2.5 Σπλέρεηα ζην παηρλίδη
Αλ ν παίθηεο βάιεη κε έγθπξν ηξφπν νπνηαδήπνηε κπάια (εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε
push out, βιέπε 2.4 Γεχηεξε ζηεθηά ζην παηρλίδη – “Push Out”), ζπλερίδεη ηε ζεηξά
ηνπ ζην ηξαπέδη γηα ηελ επφκελε ζηεθηά. Αλ βάιεη κε έγθπξν ηξφπν ηε κπάια ελλέα
ζε νπνηαδήπνηε ζηεθηά (εθηφο απφ push out), θεξδίδεη ην frame. Αλ ν παίθηεο
απνηχρεη λα βάιεη κπάια ή δηαπξάμεη/θάλεη θάνπι, ε ζεηξά πεξλά ζηνλ επφκελν
παίθηε, θαη αλ δελ έρεη πξνεγεζεί θάνπι, ν παίθηεο πνπ έξρεηαη ζην ηξαπέδη πξέπεη
λα παίμεη απφ ηε ζέζε πνπ άθεζε ν πξνεγνχκελνο.

2.6 Επαλαθνξά κπάιαο ζε ζπγθεθξηκέλν ζεκείν (“Spot”)
Αλ ε κπάια ελλέα (9) κπεη κε θάνπι ή push out, ή βγεη εθηφο ηξαπεδηνχ,
επαλαθέξεηαη ζην foot spot. Βιέπε 1.4 Δπαλαθνξά κπάιαο ζε ζπγθεθξηκέλν ζεκείν
(“Spot”). Κακία άιιε κπάια δελ επαλαθέξεηαη ζε spot ζην παηρλίδη.

2.7 Τππηθέο παξαβάζεηο («Φάνπι» / “Fouls”)
Αλ ν παίθηεο δηαπξάμεη/θάλεη έλα ηππηθφ θάνπι, ε ζεηξά πεξλά ζηνλ αληίπαιν. Η
ιεπθή κπάια είλαη «ζην ρέξη», θαη ν παίθηεο πνπ έξρεηαη ζην ηξαπέδη κπνξεί λα ηελ
ηνπνζεηήζεη νπνπδήπνηε πάλσ ζηελ παηθηηθή επηθάλεηα. Βιέπε 1.5 «Λεπθή κπάια
ζην ρέξη» (“Cue Ball in Hand”).
Οη αθφινπζεο πεξηπηψζεηο απνηεινχλ ηππηθά θάνπι ζην ελληάκπαιν:
6.1 Καηάιεμε ιεπθήο κπάιαο εληφο «ηξχπαο / ηζέπεο» ή εθηφο ηξαπεδηνχ
6.2 Δπαθή πξψηα κε ιάζνο κπάια («παίμηκν ιάζνο κπάιαο»). Η πξψηε κπάια κε ηελ
νπνία έξρεηαη ζε επαθή ε ιεπθή κπάια ζε θάζε ζηεθηά πξέπεη λα είλαη απηή κε ηνλ
κηθξφηεξν αξηζκφ πνπ παξακέλεη ζην ηξαπέδη.
6.3 Δπαθή κε κπάια ρσξίο αθφινπζε επαθή κε ζπφληα
6.4 Σηεθηά ρσξίο πφδη ζην πάησκα
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6.5 Μπάια εθηφο ηξαπεδηνχ
6.6 Άγγηγκα κπάιαο
6.7 Γηπιφ θηχπεκα / «θνιιεκέλεο» κπάιεο
6.8 Παξαηεηακέλε επαθή κεηαμχ ιεπθήο κπάιαο-πεηζάθη ζηέθαο («θαξφηζα»)
6.9 Σηεθηά κε κπάιεο αθφκα ζε θίλεζε
6.10 Λάζνο ηνπνζέηεζε ιεπθήο κπάιαο
6.12 Σηέθα κφλε ηεο πάλσ ζην ηξαπέδη
6.13 Παίμηκν εθηφο ζεηξάο
6.15 Αξγφ παίμηκν

2.8 Σνβαξέο παξαβάζεηο
Γηα ηελ πεξίπησζε 6.14 Τξία (3) ζπλερφκελα «θάνπι», ε πνηλή είλαη απψιεηα ηνπ
ηξέρνληνο frame. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ θαλφλα 6.16 Αληηαζιεηηθή επαθή, ν
δηαηηεηήο ζα επηιέμεη θαηάιιειε πνηλή αλάινγα κε ηε θχζε ηεο παξάβαζεο.

2.9 «Αδηέμνδν»
Σε πεξίπησζε πνπ πξνθχςεη «αδηέμνδν» ν παίθηεο πνπ έζπαζε ζην frame ζα ζπάζεη
μαλά. (Βιέπε 1.12 «Αδηέμνδν».)

3. Οθηάκπαιν
Τν νθηάκπαιν παίδεηαη κε δεθαπέληε (15) αξηζκεκέλεο κπάιεο απφ ην έλα (1) έσο
ην δεθαπέληε (15) θαη ηε ιεπθή κπάια. Ο θάζε παίθηεο πξέπεη λα βάιεη φιεο ηηο
κπάιεο απφ ηελ νκάδα ηνπ (group ησλ 1 έσο 7 ή 9 έσο 15) πξνηνχ επηρεηξήζεη λα
βάιεη ηελ νθηψ (8) γηα λα θεξδίζεη ην frame. Οη ζηεθηέο δειψλνληαη.

3.1 Καζνξηζκφο ζεηξάο γηα ην πξψην ζπάζηκν
Ο παίθηεο πνπ θεξδίδεη ην κέηξεκα επηιέγεη πνηνο ζα εθηειέζεη ην πξψην ζπάζηκν.
(Βιέπε 1.2 Μέηξεκα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζεηξάο παημίκαηνο ζην ηξαπέδη.) Η
ηππηθή θφξκα αγψλα είλαη ε ελαιιαγή ηνπ ζπαζίκαηνο, βιέπε φκσο: Καλνληζκφο 15,
Δπφκελα (κεηά ην ελαξθηήξην) ζπαζίκαηα.

3.2 Αξρηθή ηνπνζέηεζε (ζηήζηκν) γηα ηηο κπάιεο
Οη δεθαπέληε (15) κπάιεο – ζηφρνη ηνπνζεηνχληαη ζην ηειάξν (ηξίγσλν) φζν ην
δπλαηφλ θνιιεκέλεο κεηαμχ ηνπο, κε ηελ θνξπθαία κπάια ζην foot spot θαη ηε κπάια
νθηψ (8) σο ηελ πξψηε κπάια επζέσο θάησ απφ ηελ θνξπθαία κπάια. Μία απφ θάζε
group ησλ επηά (7) ηνπνζεηείηαη ζε θάζε θάησ γσλία ηνπ ηξηγψλνπ. Οη ππφινηπεο
κπάιεο ηνπνζεηνχληαη ζην ηειάξν ρσξίο ζθφπηκε/ζπγθεθξηκέλε ζεηξά/πξφηππν.
(Βιέπε ζρεηηθφ δηάγξακκα ζηελ ακέζσο επφκελε ζειίδα.)
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3.3 Έγθπξν ζπάζηκν (8κπαιν)
Οη αθφινπζνη θαλφλεο ηζρχνπλ ζην ζπάζηκν:
(α) Η ιεπθή κπάια είλαη «ζην ρέξη» θαη ηνπνζεηείηαη πίζσ απφ ηε γξακκή θνξπθήο
(ζπαζίκαηνο).
(β) Κακία κπάια δε δειψλεηαη, θαη ε ιεπθή κπάια δελ απαηηείηαη λα ρηππήζεη θάπνηα
ζπγθεθξηκέλε κπάια πξψηα.
(γ) Αλ ν παίθηεο πνπ έζπαζε έβαιε κπάια θαη δελ έρεη θάλεη θάνπι, ζπλερίδεη ζην
ηξαπέδη, θαη ην ηξαπέδη παξακέλεη «αλνηρηφ». (Βιέπε 3.4 «Αλνηρηφ ηξαπέδη» /
Δπηινγή νκάδαο/group απφ ηηο κπάιεο.)
(δ) Αλ θακία κπάια – ζηφρνο δε κπεη, ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο (4) κπάιεο – ζηφρνη
πξέπεη λα έξζεη ζε επαθή κε κία ή πεξηζζφηεξεο ζπφληεο, αιιηψο ην ζπάζηκν
ζεσξείηαη παξάλνκν/άθπξν, θαη ν παίθηεο πνπ έξρεηαη ζην ηξαπέδη κπνξεί λα:
(1) δερηεί ηε ζέζε πνπ έρεη πξνθχςεη ζην ηξαπέδη σο έρεη, ή
(2) ζηήζεη μαλά ηηο κπάιεο θαη λα ζπάζεη, ή
(3) ζηήζεη μαλά θαη λα αθήζεη ηνλ αληίπαιν λα ζπάζεη θαη πάιη.
(ε) Τν λα κπεη ε κπάια νθηψ (8) ζε έγθπξν ζπάζηκν δελ απνηειεί θάνπι. Αλ ε κπάια
νθηψ κπεη, ν παίθηεο πνπ έζπαζε κπνξεί λα:
(1) επαλαθέξεη ηε κπάια νθηψ (8) ζην foot spot (Βιέπε 1.4 Δπαλαθνξά κπάιαο
ζε ζπγθεθξηκέλν ζεκείν “Spot”) θαη λα δερηεί ηε ζέζε πνπ έρεη πξνθχςεη, ή
(2) ζπάζεη μαλά.
(δ) Αλ ν παίθηεο πνπ έζπαζε βάιεη ηε κπάια νθηψ (8) θαη ε ιεπθή κπάια θαηαιήμεη
ζε ηξχπα (Βιέπε νξηζκφο 8.6 Καηάιεμε ιεπθήο κπάιαο ζε ηξχπα), ν παίθηεο πνπ
έξρεηαη ζην ηξαπέδη κπνξεί λα:
(1) επαλαθέξεη ηε κπάια νθηψ (8) ζην foot spot (Βιέπε 1.4 Δπαλαθνξά κπάιαο
ζε ζπγθεθξηκέλν ζεκείν “Spot”) θαη λα ζπλερίζεη λα παίδεη κε ιεπθή κπάια ζην ρέξη
ηνπνζεηψληαο ηελ πίζσ απφ ηε γξακκή ζπαζίκαηνο, ή
(2) ζπάζεη μαλά.
(ε) Αλ νπνηαδήπνηε κπάια – ζηφρνο βγεη εθηφο ηξαπεδηνχ ζην ζπάζηκν, είλαη θάνπι.
Τέηνηεο κπάιεο κέλνπλ εθηφο παηρληδηνχ (εθηφο απφ ηε κπάια 8 πνπ επαλαθέξεηαη
ζην foot spot) θαη ν παίθηεο πνπ έξρεηαη ζην ηξαπέδη κπνξεί λα:
(1) δερηεί ηε ζέζε πνπ έρεη πξνθχςεη ζην ηξαπέδη σο έρεη, ή
(2) πάξεη ηε ιεπθή κπάια ζην ρέξη θαη λα ζπλερίζεη λα παίδεη ηνπνζεηψληαο ηελ
πίζσ απφ ηε γξακκή ζπαζίκαηνο.
(ζ) Αλ ν παίθηεο πνπ έζπαζε έθαλε έθαλε θάνπι κε νπνηνδήπνηε ηξφπν πνπ δελ
αλαθέξεηαη παξαπάλσ, ν παίθηεο πνπ έξρεηαη ζην ηξαπέδη κπνξεί λα:
(1) δερηεί ηε ζέζε πνπ έρεη πξνθχςεη ζην ηξαπέδη σο έρεη, ή
(2) πάξεη ηε ιεπθή κπάια ζην ρέξη θαη λα ζπλερίδεη λα παίδεη ηνπνζεηψληαο ηελ
πίζσ απφ ηε γξακκή ζπαζίκαηνο.
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3.4 «Αλνηρηφ ηξαπέδη» / Επηινγή νκάδαο/group απφ ηηο κπάιεο
Πξνηνχ θαζνξηζηνχλ νη νκάδεο (group) απφ ηηο κπάιεο, ην ηξαπέδη (ζέζε) ζεσξείηαη
«αλνηρηφ» θαη πξηλ απφ θάζε ζηεθηά ν παίθηεο πνπ έρεη ζεηξά ζην ηξαπέδη πξέπεη λα
δειψζεη ηε κπάια πνπ πξφθεηηαη λα παίμεη γηα λα βάιεη. Αλ ν παίθηεο βάιεη κε
έγθπξν ηξφπν ηε κπάια πνπ δήισζε, ην αληίζηνηρν group απφ κπάιεο ζεσξείηαη δηθφ
ηνπ, θαη ν αληίπαινο παίξλεη ην άιιν group. Αλ απνηχρεη λα βάιεη κε έγθπξν ηξφπν
ηε κπάια πνπ δήισζε, ην ηξαπέδη παξακέλεη αλνηρηφ θαη ε ζεηξά πεξλά ζηνλ επφκελν
παίθηε. Όηαλ ην ηξαπέδη είλαη «αλνηρηφ», νπνηαδήπνηε κπάια – ζηφρνο κπνξεί λα
ρηππεζεί πξψηε εθηφο απφ ηε κπάια νθηψ (8).

3.5 Σπλέρεηα ζην παηρλίδη
Ο παίθηεο πνπ έρεη ζεηξά παξακέλεη ζην ηξαπέδη φζν ζπλερίδεη λα βάδεη κε έγθπξν
ηξφπν κπάιεο πνπ δειψλεη, ή κέρξη λα θεξδίζεη ην frame βάδνληαο ηε κπάια νθηψ (8).

3.6 Σηεθηέο πνπ ρξεηάδεηαη λα δεισζνχλ
Σε θάζε πεξίπησζε εθηφο απφ ην ζπάζηκν, νη ζηεθηέο πξέπεη λα δειψλνληαη φπσο
εμεγείηαη ζηνλ θαλφλα 1.6 Τππηθή δεισκέλε ζηεθηά. Η κπάια νθηψ (8) κπνξεί λα
δεισζεί κφλν κεηά απφ ηε ζηεθηά κε ηελ νπνία έρεη «θαζαξίζεη» ην group απφ
κπάιεο ηνπ παίθηε. Ο παίθηεο πνπ έρεη ζεηξά κπνξεί λα δειψζεη “safety” θαη ζηελ
πεξίπησζε απηή ε ζεηξά πεξλά ζηνλ αληίπαιν θαη νπνηαδήπνηε κπάια – ζηφρνο
(εθηφο ηεο νθηψ) κπεη παξακέλεη ζηελ ηξχπα. (Βιέπε 8.17 Ακπληηθφ θηχπεκα /
“Safety Shot”.)

3.7 Επαλαθνξά κπάιαο ζε ζπγθεθξηκέλν ζεκείν (“Spot”)
Αλ ε κπάια νθηψ (8) κπεη ή βγεη εθηφο ηξαπεδηνχ ζην ζπάζηκν, επαλαθέξεηαη ζην
foot spot ή νη κπάιεο ζηήλνληαη μαλά. (Βιέπε 3.3 Σπάζηκν θαη 1.4 Δπαλαθνξά
κπάιαο ζε ζπγθεθξηκέλν ζεκείν “Spot”.) Κακία άιιε κπάια δελ επαλαθέξεηαη ζε
spot ζην παηρλίδη.

3.8 Απψιεηα παηρληδηνχ (“frame”)
Ο παίθηεο πνπ έρεη ζεηξά ζην ηξαπέδη ράλεη ην frame αλ:
(α) θάλεη θάνπι φηαλ βάιεη ηε κπάια νθηψ (8)
(β) βάιεη ηε κπάια νθηψ (8) πξνηνχ «θαζαξίζεη» ην δηθφ ηνπ group απφ κπάιεο
(γ) βάιεη ηε κπάια νθηψ (8) ζε ηξχπα πνπ δε δήισζε, ή
(δ) νδεγήζεη ηε κπάια νθηψ (8) εθηφο ηξαπεδηνχ.
Τα παξαπάλσ δελ ηζρχνπλ ζην ζπάζηκν (Βιέπε 3.3 Σπάζηκν.)

3.9 Τππηθέο παξαβάζεηο («Φάνπι» / “Fouls”)
Αλ ν παίθηεο πνπ έρεη ζεηξά ζην ηξαπέδη θάλεη θάνπι, ε ζεηξά πεξλά ζηνλ αληίπαιν
ηνπ. Η ιεπθή κπάια είλαη «ζην ρέξη», θαη ν παίθηεο πνπ έξρεηαη ζην ηξαπέδη κπνξεί
λα ηελ ηνπνζεηήζεη νπνπδήπνηε πάλσ ζηελ παηθηηθή επηθάλεηα. Βιέπε 1.5 «Λεπθή
κπάια ζην ρέξη» (“Cue Ball in Hand”).
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Οη αθφινπζεο πεξηπηψζεηο απνηεινχλ ηππηθά θάνπι ζην νθηάκπαιν:
6.1 Καηάιεμε ιεπθήο κπάιαο εληφο «ηξχπαο / ηζέπεο» ή εθηφο ηξαπεδηνχ
6.2 Δπαθή πξψηα κε ιάζνο κπάια («παίμηκν ιάζνο κπάιαο»). Η πξψηε κπάια κε ηελ
νπνία έξρεηαη ζε επαθή ε ιεπθή κπάια ζε θάζε ζηεθηά πξέπεη λα αλήθεη ζην group
απφ κπάιεο ηνπ παίθηε, εθηφο φηαλ ην ηξαπέδη είλαη αλνηρηφ. (Βιέπε 3.4 «Αλνηρηφ
ηξαπέδη» / Δπηινγή νκάδαο/group απφ ηηο κπάιεο.)
6.3 Δπαθή κε κπάια ρσξίο αθφινπζε επαθή κε ζπφληα
6.4 Σηεθηά ρσξίο πφδη ζην πάησκα
6.5 Μπάια εθηφο ηξαπεδηνχ
6.6 Άγγηγκα κπάιαο
6.7 Γηπιφ θηχπεκα / «θνιιεκέλεο» κπάιεο
6.8 Παξαηεηακέλε επαθή κεηαμχ ιεπθήο κπάιαο-πεηζάθη ζηέθαο («θαξφηζα»)
6.9 Σηεθηά κε κπάιεο αθφκα ζε θίλεζε
6.10 Λάζνο ηνπνζέηεζε ιεπθήο κπάιαο
6.11 Λάζνο παίμηκν πίζσ απφ ηε γξακκή θνξπθήο (ζπαζίκαηνο)
6.12 Σηέθα κφλε ηεο πάλσ ζην ηξαπέδη
6.13 Παίμηκν εθηφο ζεηξάο
6.15 Αξγφ παίμηκν

3.10 Σνβαξέο παξαβάζεηο
Οη πεξηπηψζεηο θάνπι πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ θαλφλα 3.8 Απψιεηα παηρληδηνχ
(“frame”) νδεγνχλ ζε πνηλή απψιεηαο ηνπ ηξέρνληνο frame. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ
θαλφλα 6.16 Αληηαζιεηηθή επαθή, ν δηαηηεηήο ζα επηιέμεη θαηάιιειε πνηλή αλάινγα
κε ηε θχζε ηεο παξάβαζεο.

3.11 «Αδηέμνδν»
Σε πεξίπησζε πνπ πξνθχςεη «αδηέμνδν» (Βιέπε 1.12 «Αδηέμνδν»), ν παίθηεο πνπ
έζπαζε ζην frame ζα ζπάζεη μαλά.

4. «14.1 ζπλερέο» (“Straight Pool”)
Τν 14.1 ζπλερέο Ακεξηθάληθν κπηιηάξδν, γλσζηφ θαη σο straight pool, παίδεηαη κε
δεθαπέληε (15) αξηζκεκέλεο κπάιεο απφ ην έλα (1) έσο ην δεθαπέληε (15) θαη ηε
ιεπθή κπάια. Κάζε κπάια πνπ κπαίλεη κε έγθπξν ηξφπν ζε δεισκέλε ζηεθηά κεηξά
γηα έλαλ πφλην θαη ν πξψηνο παίθηεο ν νπνίνο ζα θηάζεη ην απαηηνχκελν «ζθνξ»
θεξδίδεη ηνλ αγψλα. Τν 14.1 ζεσξείηαη «ζπλερέο» θαζψο φηαλ κπνπλ δεθαηέζζεξηο
(14) κπάιεο, απηέο ζηήλνληαη μαλά (ζην ηξίγσλν) θαη ν παίθηεο πνπ έρεη ζεηξά ζην
ηξαπέδη ζπλερίδεη λα παίδεη.

4.1 Καζνξηζκφο ζεηξάο γηα ην πξψην ζπάζηκν
Οη παίθηεο παίδνπλ ηε ζηεθηά ηνπ κεηξήκαηνο γηα λα θαζνξίζνπλ πνηνο ζα παίμεη
πξψηνο. Βιέπε 1.2 Μέηξεκα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζεηξάο (παημίκαηνο) ζην ηξαπέδη.
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4.2 Αξρηθή ηνπνζέηεζε (ζηήζηκν) γηα ηηο κπάιεο
Γηα ην ελαξθηήξην ζπάζηκν, νη δεθαπέληε (15) κπάιεο ζηήλνληαη ζε ηξίγσλν κε ηελ
θνξπθαία κπάια ζην foot spot. Όηαλ νη κπάιεο ζηήλνληαη μαλά, ε θνξπθαία κπάια
παξαιείπεηαη αλ πξφθεηηαη λα ζηεζνχλ μαλά κφλν δεθαηέζζεξηο (14) κπάιεο. Τν
καξθαξηζκέλν πεξίγξακκα ηνπ ηξηγψλνπ ρξεζηκεχεη ζην λα θαζνξίζεη αλ κία κπάια
πνπ πξννξίδεηαη γηα “break ball” βξίζθεηαη εληφο ηεο πεξηνρήο ηνπ ηξηγψλνπ.
[Σεκείσζε Διιεληθήο κεηάθξαζεο: πξφθεηηαη γηα ηε 15ε κπάια πνπ εθηφο
ζπγθεθξηκέλσλ πεξηπηψζεσλ κέλεη εθηφο ηξηγψλνπ θαη ρξεζηκεχεη γηα ηε ζπλέρεηα
ηνπ παηρληδηνχ φηαλ ζηήλνληαη μαλά νη κπάιεο.]

4.3 Ελαξθηήξην ζπάζηκν
Οη αθφινπζνη θαλφλεο ηζρχνπλ ζην ελαξθηήξην ζπάζηκν:
(α) Η ιεπθή κπάια μεθηλά ζην ρέξη θαη πίζσ απφ ηε γξακκή ζπαζίκαηνο.
(β) Αλ δε κπεη θάπνηα δεισκέλε κπάια, ε ιεπθή κπάια θαη δχν κπάιεο – ζηφρνη
πξέπεη λα έξζνπλ ζε επαθή κε ζπφληα αιιηψο ε ζηεθηά ζεσξείηαη θάνπι ζην ζπάζηκν.
(Βιέπε 8.4 Δπαθή κπάιαο κε ζπφληα.) Απηφ ηηκσξείηαη κε πνηλή αθαίξεζεο δχν
πφλησλ απφ ην ζθνξ ηνπ παίθηε πνπ έζπαζε. (Βιέπε 4.10 Παξαβάζεηο ζην
ελαξθηήξην ζπάζηκν.) Ο αληίπαινο κπνξεί λα δερηεί ηε ζέζε πνπ πξνέθπςε ή κπνξεί
λα δεηήζεη απφ ηνλ παίθηε πνπ έζπαζε λα παίμεη άιιε κία ζηεθηά ελαξθηήξηνπ
ζπαζίκαηνο, κέρξη λα ηθαλνπνηεζνχλ ηα θξηηήξηα γηα έλα έγθπξν ελαξθηήξην ζπάζηκν
ή ν αληίπαινο λα δερηεί ηε ζέζε πνπ ζα πξνθχςεη ζην ηξαπέδη. (Βιέπε 4.11
Σεκαληηθέο πεξηπηψζεηο παξαβάζεσλ.)

4.4 Σπλέρεηα ζην παηρλίδη θαη θαηάθηεζε ηεο λίθεο ζηνλ αγψλα
Ο παίθηεο πνπ έρεη ζεηξά παξακέλεη ζην ηξαπέδη φζν ζπλερίδεη λα βάδεη κε έγθπξν
ηξφπν δεισκέλεο κπάιεο ή κέρξη λα θεξδίζεη ηνλ αγψλα ζθνξάξνληαο ηνλ
απαηηνχκελν αξηζκφ πφλησλ. Όηαλ δεθαηέζζεξηο (14) κπάιεο απφ ην θάζε «ηειάξν»
(αληίζηνηρν κε ησλ άιισλ παηρληδηψλ “frame”) έρνπλ κπεη κε έγθπξν ηξφπν, ην
παηρλίδη δηαθφπηεηαη κέρξη λα ζηεζνχλ μαλά νη κπάιεο.

4.5 Σηεθηέο πνπ ρξεηάδεηαη λα δεισζνχλ
Οη ζηεθηέο πξέπεη λα δειψλνληαη φπσο εμεγείηαη ζηνλ θαλφλα 1.6 Τππηθή δεισκέλε
ζηεθηά. Ο παίθηεο πνπ έρεη ζεηξά κπνξεί λα δειψζεη “safety” θαη ζηελ πεξίπησζε
απηή ε ζεηξά πεξλά ζηνλ αληίπαιν θαη νπνηαδήπνηε κπάια – ζηφρνο κπεη
επαλαθέξεηαη ζην foot spot.

4.6 Επαλαθνξά κπάιαο ζε ζπγθεθξηκέλν ζεκείν (“Spot”)
Όιεο νη κπάιεο πνπ κπαίλνπλ ζε θάνπι, ή ζηεθηέο safety, ή ρσξίο λα έρνπλ δεισζεί,
θαη φζεο νδεγνχληαη εθηφο ηξαπεδηνχ επαλαθέξνληαη ζην foot spot. (Βιέπε 1.4
Δπαλαθνξά κπάιαο ζε ζπγθεθξηκέλν ζεκείν “Spot”.) Αλ ε 15ε κπάια ελφο
«ηειάξνπ» / “frame” ρξεηάδεηαη λα επαλαθεξζεί ζε ζπνη θαη νη ππφινηπεο
δεθαηέζζεξηο (14) κπάιεο δελ έρνπλ αγγηρηεί, ε 15ε κπάια επαλαθέξεηαη ζηελ
θνξπθή ηνπ ηξηγψλνπ (δειαδή ζην foot spot) θαη ν δηαηηεηήο κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηήζεη ην ηξίγσλν γηα λα εμαζθαιίζεη έλα θαιφ ζηήζηκν ζηηο κπάιεο.
Ελληνική Ένωζη Αμεπικάνικος Μπιλιάπδος
Κανόνερ – Κανονιζμοί Παισνιδιού & Πποδιαγπαθέρ Αγωνιζηικού Εξοπλιζμού

13

4.7 Καζνξηζκφο πφλησλ – «ζθνξ» (“Score”)
Ο παίθηεο πνπ έρεη ζεηξά ζην ηξαπέδη ζθνξάξεη έλαλ πφλην γηα θάζε δεισκέλε
κπάια πνπ βάδεη κε έγθπξν ηξφπν. Κάζε επηπιένλ κπάια πνπ κπαίλεη ζε κία ηέηνηα
ζηεθηά κεηξά επίζεο γηα έλαλ πφλην. Τα θάνπι ηηκσξνχληαη κε ηελ πνηλή αθαίξεζεο
πφλησλ απφ ην ζθνξ ηνπ παίθηε. Τα ζθνξ κπνξνχλ λα είλαη αξλεηηθά ιφγσ ησλ
πνηλψλ απφ θάνπι.

4.8 Εηδηθέο πεξηπηψζεηο ζηεζίκαηνο γηα ηηο κπάιεο
Όηαλ ε ιεπθή κπάια ή ε 15ε κπάια παξεκβάιινληαη ζην ζηήζηκν ησλ ππνινίπσλ
δεθαηεζζάξσλ (14) γηα ην επφκελν «ηειάξν – frame», ηζρχνπλ νη αθφινπζνη εηδηθνί
θαλφλεο. Μία κπάια ζεσξείηαη φηη παξεκβάιιεηαη ζην ζηήζηκν ηνπ ηειάξνπ αλ
βξίζθεηαη εληφο ηνπ ηξηγψλνπ ή επηθαιχπηεη ην πεξίγξακκα ηνπ. Ο δηαηηεηήο ζα
δειψζεη εθφζνλ ηνπ δεηεζεί αλ κία κπάια παξεκβάιιεηαη ζην ζηήζηκν ηνπ ηειάξνπ.
(α) Αλ ε 15ε κπάια κπήθε ζηε ζηεθηά πνπ ζθφξαξε ηε 14ε, φιεο νη δεθαπέληε (15)
κπάιεο ζηήλνληαη μαλά.
(β) Αλ θαη νη δχν κπάιεο παξεκβάιινληαη, φιεο νη κπάιεο ζηήλνληαη μαλά θαη ε
ιεπθή κπάια είλαη ζην ρέξη πίζσ απφ ηε γξακκή ζπαζίκαηνο.
(γ) Αλ κφλν ε 15ε κπάια παξεκβάιιεηαη, ηνπνζεηείηαη ζην “head spot” (θεληξηθφ
ζεκείν ηεο γξακκήο ζπαζίκαηνο) ή ην “center spot” (θεληξηθφ ζεκείν ηεο παηθηηθήο
επηθάλεηαο) αλ ε ιεπθή κπάια κπινθάξεη ην head spot.
(δ) Αλ κφλν ε ιεπθή κπάια παξεκβάιιεηαη, ηνπνζεηείηαη σο εμήο: αλ ε 15ε κπάια
βξίζθεηαη κπξνζηά απφ ηε γξακκή ζπαζίκαηνο ή πάλσ ηεο, ε ιεπθή κπάια είλαη ζην
ρέξη πίζσ απφ ηε γξακκή ζπαζίκαηνο. Αλ ε 15ε κπάια βξίζθεηαη πίζσ απφ ηε
γξακκή ζπαζίκαηνο, ε ιεπθή κπάια ηνπνζεηείηαη ζην head spot ή ζην center spot αλ
ην head spot κπινθάξεηαη απφ ηε 15ε κπάια.
Σε θάζε πεξίπησζε, δελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζην πνηα κπάια – ζηφρν κπνξεί λα
παίμεη ν παίθηεο σο πξψηε ζην επφκελν ηειάξν – frame. Τέινο, βιέπε ηα παξαθάησ.
[Σεκείσζε Ειιεληθήο κεηάθξαζεο: Οη παξαπάλσ εηδηθέο πεξηπηώζεηο ζηεζίκαηνο
ηειάξνπ ζην straight pool ζπλνςίδνληαη θαη ζηνλ ζρεηηθό πίλαθα ηνπ πξσηόηππνπ
θεηκέλνπ παξαθάησ. Σε θάζε άιιε πεξίπησζε ε 15ε κπάια θαη ε ιεπθή κπάια
παξακέλνπλ ζηηο ζέζεηο ηνπο, νη ππόινηπεο δεθαηέζζεξηο κπάιεο ζηήλνληαη μαλά θαη ην
παηρλίδη ζπλερίδεηαη θαλνληθά. Σηελ 4ε ζηήιε αξηζηεξά ην ζσζηό είλαη: “Below the
foot string and not in the rack”. Ο πίλαθαο ζρεηίδεηαη κε ηελ νξνινγία ηνπ άξζξνπ 8.1]
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4.9 Τππηθέο παξαβάζεηο («Φάνπι» / “Fouls”)
Αλ ν παίθηεο πνπ έρεη ζεηξά ζην ηξαπέδη θάλεη έλα ηππηθφ θάνπι, αθαηξείηαη έλαο
πφληνο απφ ην ζθνξ ηνπ, νη κπάιεο επαλαθέξνληαη ζε spot φπνπ ρξεηαζηεί, θαη ε
ζεηξά πεξλά ζηνλ αληίπαιν. Η ιεπθή κπάια παξακέλεη ζηε ζέζε ηεο εθηφο ησλ
πεξηπηψζεσλ πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ. Οη αθφινπζεο πεξηπηψζεηο απνηεινχλ
ηππηθά θάνπι ζην straight pool:
6.1 Καηάιεμε ιεπθήο κπάιαο εληφο «ηξχπαο / ηζέπεο» ή εθηφο ηξαπεδηνχ. Η ιεπθή
κπάια είλαη ζην ρέξη πίζσ απφ ηε γξακκή ζπαζίκαηνο. Βιέπε 1.5 «Λεπθή κπάια ζην
ρέξη» (“Cue Ball in Hand”).
6.3 Δπαθή κε κπάια ρσξίο αθφινπζε επαθή κε ζπφληα
6.4 Σηεθηά ρσξίο πφδη ζην πάησκα
6.5 Μπάια εθηφο ηξαπεδηνχ (φιεο νη κπάιεο – ζηφρνη πνπ βγαίλνπλ εθηφο ηξαπεδηνχ
επαλαθέξνληαη ζε spot).
6.6 Άγγηγκα κπάιαο
6.7 Γηπιφ θηχπεκα / «θνιιεκέλεο» κπάιεο
6.8 Παξαηεηακέλε επαθή κεηαμχ ιεπθήο κπάιαο-πεηζάθη ζηέθαο («θαξφηζα»)
6.9 Σηεθηά κε κπάιεο αθφκα ζε θίλεζε
6.10 Λάζνο ηνπνζέηεζε ιεπθήο κπάιαο
6.11 Λάζνο παίμηκν πίζσ απφ ηε γξακκή θνξπθήο (ζπαζίκαηνο). Γηα θάνπι πνπ
εκπίπηεη ζηε δεχηεξε παξάγξαθν ηνπ θαλφλα 6.11, ε ιεπθή κπάια είλαη ζην ρέξη γηα
ηνλ παίθηε πνπ έξρεηαη ζην ηξαπέδη κε ηε ζεηξά ηνπ.
6.12 Σηέθα κφλε ηεο πάλσ ζην ηξαπέδη
6.13 Παίμηκν εθηφο ζεηξάο
6.15 Αξγφ παίμηκν

4.10 Παξαβάζεηο ζην ελαξθηήξην ζπάζηκν
Φάνπι ζην ελαξθηήξην ζπάζηκν ηηκσξείηαη κε πνηλή αθαίξεζεο δχν πφλησλ φπσο
αλαθέξεηαη ζηνλ θαλφλα 4.3 Δλαξθηήξην ζπάζηκν, θαζψο θαη κε πηζαλή επαλάιεςε
ηνπ ζπαζίκαηνο. Αλ ζηελ ίδηα ζηεθηά ζπκβαίλνπλ ηαπηφρξνλα ηππηθφ θάνπι θαη
θάνπι ζην ελαξθηήξην ζπάζηκν, ζεσξείηαη σο θάνπι ζην ελαξθηήξην ζπάζηκν.

4.11 Σνβαξέο παξαβάζεηο
Σε φηη αθνξά ηνλ θαλφλα 6.14 Τξία (3) ζπλερφκελα «θάνπι», κφλν ηππηθά θάνπι
πξνζκεηξψληαη, ζπλεπψο έλα θάνπι ζην ελαξθηήξην ζπάζηκν δελ πξνζκεηξάηαη σο
έλα απφ ηα ηξία (3) θάνπι. Αθαηξείηαη έλαο πφληνο απφ ην ηξίην θάνπι σο ζπλήζσο,
θαη κεηά ε πνηλή επηπιένλ αθαίξεζεο δεθαπέληε (15) πφλησλ εθαξκφδεηαη θαη ε
κέηξεζε ζπλερφκελσλ θάνπι ηνπ παίθηε κεδελίδεηαη. Όιεο νη δεθαπέληε (15) κπάιεο
ζηήλνληαη μαλά θαη ν παίθηεο ππνρξενχηαη λα εθηειέζεη ζηεθηά ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο
απηήο ηνπ ελαξθηήξηνπ ζπαζίκαηνο.
Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ θαλφλα 6.16 Αληηαζιεηηθή επαθή, ν δηαηηεηήο ζα επηιέμεη
θαηάιιειε πνηλή αλάινγα κε ηε θχζε ηεο παξάβαζεο.

4.12 «Αδηέμνδν»
Σε πεξίπησζε πνπ πξνθχςεη «αδηέμνδν» (Βιέπε 1.12 «Αδηέμνδν»), νη παίθηεο ζα
κεηξεζνχλ μαλά γηα λα θαζνξηζηεί πνηνο ζα παίμεη ζηεθηά ελαξθηήξηνπ ζπαζίκαηνο.
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6. Παξαβάζεηο («Φάνπι» / “Fouls”)
Οη αθφινπζεο ελέξγεηεο απνηεινχλ θάνπι ζην Ακεξηθάληθν κπηιηάξδν φηαλ
πεξηιακβάλνληαη ζηνπο εηδηθνχο θαλφλεο θάζε παηρληδηνχ πνπ παίδεηαη. Αλ δηάθνξα
θάνπι ζπκβαίλνπλ ηαπηφρξνλα ζε κία ζηεθηά, κφλν ην πιένλ ζνβαξφ απφ απηά ηζρχεη.
Αλ έλα θάνπι δελ ππνδεηρζεί πξνηνχ αξρίζεη ε επφκελε ζηεθηά, ζεσξείηαη πσο δελ
έρεη ζπκβεί.

6.1 Καηάιεμε ιεπθήο κπάιαο εληφο «ηξχπαο / ηζέπεο» ή εθηφο
ηξαπεδηνχ
Αλ ε ιεπθή κπάια κπεη ζε ηξχπα ή βγεη εθηφο ηξαπεδηνχ, ε ζηεθηά είλαη θάνπι.
Βιέπε 8.3 Καηάιεμε κπάιαο ζε ηξχπα θαη 8.5 Καηάιεμε κπάιαο εθηφο ηξαπεδηνχ.

6.2 Επαθή πξψηα κε ιάζνο κπάια («παίμηκν ιάζνο κπάιαο»)
Σηα παηρλίδηα φπνπ απαηηείηαη ε πξψηε κπάια – ζηφρνο (ή group απφ κπάιεο) πνπ
ζα ρηππεζεί λα είλαη ζπγθεθξηκέλε, απνηειεί θάνπι φηαλ ε ιεπθή κπάια έξρεηαη ζε
επαθή κε νπνηαδήπνηε άιιε κπάια πξψηα.

6.3 Επαθή κε κπάια ρσξίο αθφινπζε επαθή κε ζπφληα
Αλ δε κπεη θακία κπάια ζε κία ζηεθηά, ε ιεπθή κπάια πξέπεη λα έξζεη ζε επαθή κε
κία κπάια – ζηφρν, θαη κεηά ηελ επαθή απηήλ ηνπιάρηζηνλ κία κπάια (ε ιεπθή
κπάια ή νπνηαδήπνηε κπάια – ζηφρνο) πξέπεη λα έξζεη ζε επαθή κε ζπφληα, αιιηψο ε
ζηεθηά είλαη θάνπι. (Βιέπε 8.4 Δπαθή κπάιαο κε ζπφληα.)

6.4 Σηεθηά ρσξίο πφδη ζην πάησκα
Αλ ν παίθηεο πνπ εθηειεί ζηεθηά δελ έρεη ηνπιάρηζηνλ έλα πφδη ζε επαθή κε ην
πάησκα ηε ζηηγκή πνπ ην πεηζάθη ηεο ζηέθαο έξρεηαη ζε επαθή κε ηε ιεπθή κπάια, ε
ζηεθηά είλαη θάνπι.

6.5 Μπάια εθηφο ηξαπεδηνχ
Όηαλ κία κπάια νδεγείηαη εθηφο ηξαπεδηνχ είλαη θάνπι. Τν αλ ε κπάια απηή
επαλαθέξεηαη ζε spot εμαξηάηαη απφ ηνπο θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ. (Βιέπε 8.5
Καηάιεμε κπάιαο εθηφο ηξαπεδηνχ.)

6.6 Άγγηγκα κπάιαο
Απνηειεί θάνπι φηαλ ν παίθηεο αγγίμεη, κεηαθηλήζεη ή αιιάμεη ηε δηαδξνκή κίαο
κπάιαο – ζηφρνπ εθηφο ησλ θαλνληθψλ κπάιαο – πξνο – κπάια επαθψλ θαηά ηε
δηάξθεηα κία ζηεθηάο. Απνηειεί θάνπι φηαλ ν παίθηεο αγγίμεη, κεηαθηλήζεη ή αιιάμεη
ηε δηαδξνκή ηεο ιεπθήο κπάιαο εθηφο φηαλ απηή είλαη «ζην ρέξη» ή ηεο θαλνληθήο
πεηζάθη ζηέθαο – πξνο – ιεπθή κπάια επαθήο κπξνο ηα εκπξφο θαηά ηε δηάξθεηα κίαο
ζηεθηάο. Ο παίθηεο πνπ έρεη ζεηξά ζην ηξαπέδη είλαη ππεχζπλνο γηα ηνλ εμνπιηζκφ
πνπ ρξεζηκνπνηεί, φπσο ην ηεκπεζίξη, νη γέθπξεο, ηα ξνχρα, ηα καιιηά ηνπ, ηα κέξε
ηνπ ζψκαηνο ηνπ, ηε ιεπθή κπάια φηαλ είλαη ζην ρέξη, ηα νπνία είλαη δπλαηφλ λα
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εκπιαθνχλ ζε ηέηνηα θάνπι. Αλ έλα ηέηνην θάνπι ζπκβαίλεη ηπραία, είλαη έλα ηππηθφ
θάνπι, αλ φκσο γίλεηαη εθ πξνζέζεσο, εκπίπηεη ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ θαλφλα 6.16
Αληηαζιεηηθή επαθή.

6.7 Δηπιφ ρηχπεκα / «θνιιεκέλεο» κπάιεο
Αλ ε ζηέθα αγγίμεη ηε ιεπθή κπάια πεξηζζφηεξεο απφ κία θνξέο ζε κία ζηεθηά, ε
ζηεθηά είλαη θάνπι. Αλ ε ιεπθή κπάια βξίζθεηαη θνληά ζε κπάια – ζηφρν ρσξίο λα
βξίζθεηαη ζε επαθή καδί ηεο θαη ην πεηζάθη ηεο ζηέθαο βξίζθεηαη αθφκα ζε επαθή κε
ηε ιεπθή κπάια φηαλ απηή έξζεη ζε επαθή κε ηε κπάια – ζηφρν, ε ζηεθηά είλαη
θάνπι. Αλ ε ιεπθή κπάια βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζε κία κπάια – ζηφρν, θαη απηή
κφιηο αγγίδεηαη θαηά ηε ζηεθηά, ε ζηεθηά ζεσξείηαη φηη δελ παξαβηάδεη ηελ πξψηε
παξάγξαθν απηνχ ηνπ θαλφλα, κνλνιφηη αδηακθηζβήηεηα ην πεηζάθη βξίζθεηαη ζε
επαθή κε ηε ιεπθή κπάια ηε ζηηγκή πνπ νη δχν κπάιεο έξρνληαη ζε επαθή κεηαμχ
ηνπο.
Ωζηφζν, αλ ε ιεπθή κπάια βξίζθεηαη ζε επαθή κε κία κπάια – ζηφρν ζην μεθίλεκα
ηεο ζηεθηάο, είλαη έγθπξν λα ρηππήζεη ν παίθηεο πξνο ηε κπάια – ζηφρν ή κέξνο
απηήο ( εθφζνλ απνηειεί έγθπξν ζηφρν ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ) θαη
αλ ε κπάια – ζηφρνο κεηαθηλεζεί απφ κία ηέηνηα ζηεθηά, ζεσξείηαη φηη ήξζε ζε επαθή
κε ηε ιεπθή κπάια. (Μνλνιφηη κπνξεί λα είλαη έγθπξν λα ρηππήζεη παίθηεο πξνο κία
ηέηνηα «ζε επαθή» / «θνιιεκέλε» κπάια, πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη ψζηε λα κελ
παξαβηάδεηαη ε πξψηε παξάγξαθνο ηνπ θαλφλα εθφζνλ ππάξρνπλ θνληά επηπιένλ
κπάιεο.)
Η ιεπθή κπάια ζεσξείηαη φηη δε βξίζθεηαη ζε επαθή κε θακία κπάια εθηφο εάλ
δεισζεί σο «θνιιεκέλε» απφ ηνλ δηαηηεηή ή ηνλ αληίπαιν. Απνηειεί επζχλε ηνπ
παίθηε πνπ έρεη ζεηξά ζην ηξαπέδη λα επηβεβαηψζεη ην γεγνλφο πξνηνχ παηρηεί ε
ζηεθηά.
Σηεθάξνληαο καθξηά απφ κία θνιιεκέλε κπάια δε ζπληζηά φηη ε κπάια απηή έρεη
ρηππεζεί εθηφο εάλ ην αληίζεην δηεπθξηλίδεηαη απφ ηνπο θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ.
[Σεκείσζε Ειιεληθήο κεηάθξαζεο: Οη γλσζηέο δπζθνιίεο εθηίκεζεο ησλ παξαβάζεσλ
ηνπ θαλόλα απηνύ έρνπλ πξαθηηθά νδεγήζεη ζηε κε εθαξκνγή ηνπ.]

6.8 Παξαηεηακέλε επαθή κεηαμχ ιεπθήο κπάιαο – πεηζάθη ζηέθαο
Απνηειεί θάνπι («θαξφηζα») ε παξαηεηακέλε επαθή κεηαμχ ιεπθήο κπάιαο –
πεηζάθη ζηέθαο πέξαλ ηνπ δηαζηήκαηνο πνπ παξαηεξείηαη ζε θαλνληθέο ζηεθηέο.

6.9 Σηεθηά κε κπάιεο αθφκα ζε θίλεζε
Απνηειεί θάνπι ην λα μεθηλήζεη (παηρηεί) κία ζηεθηά φζν νπνηαδήπνηε κπάια
βξίζθεηαη αθφκα ζε θίλεζε ή πεξηζηξέθεηαη.

6.10 Λάζνο ηνπνζέηεζε ιεπθήο κπάιαο
Όηαλ ε ιεπθή κπάια είλαη ζην ρέξη θαη πεξηνξηζκέλε πίζσ απφ ηε γξακκή
ζπαζίκαηνο, είλαη θάνπι ην λα παηρηεί απφ ή πέξα απφ ηε γξακκή ζπαζίκαηνο. Αλ ν
παίθηεο πνπ έρεη ζεηξά ζην ηξαπέδη δελ είλαη ζίγνπξνο γηα ην αλ ε ιεπθή κπάια
βξίζθεηαη ηνπνζεηεκέλε πίζσ απφ ηε γξακκή ζπαζίκαηνο, κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηνλ
δηαηηεηή λα ην θαζνξίζεη.
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6.11 Λάζνο παίμηκν πίζσ απφ ηε γξακκή θνξπθήο (ζπαζίκαηνο)
Όηαλ ε ιεπθή κπάια είλαη ζην ρέξη πίζσ απφ ηε γξακκή ζπαζίκαηνο, θαη ε πξψηε
κπάια κε ηελ νπνία έξζεη ζε επαθή βξίζθεηαη επίζεο πίζσ απφ ηε γξακκή
ζπαζίκαηνο, ε ζηεθηά είλαη θάνπι εθηφο εάλ ε ιεπθή κπάια δηαζρίζεη ηε γξακκή
ζπαζίκαηνο πξηλ απφ ηελ επαθή. Αλ κία ηέηνηα ζηεθηά πξαγκαηνπνηείηαη εθ
πξνζέζεσο, ζεσξείηαη αληηαζιεηηθή ζπκπεξηθνξά.
Η ιεπθή κπάια πξέπεη είηε λα δηαζρίζεη ηε γξακκή ζπαζίκαηνο είηε λα έξζεη ζε
επαθή κε κπάια κπξνζηά απφ ή πάλσ ζηε γξακκή ζπαζίκαηνο αιιηψο ε ζηεθηά είλαη
θάνπι, θαη ε ιεπθή κπάια είλαη ζην ρέξη γηα ηνλ αληίπαιν ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παηρληδηνχ.

6.12 Σηέθα κφλε ηεο πάλσ ζην ηξαπέδη
Αλ ν παίθηεο πνπ έρεη ζεηξά ζην ηξαπέδη ρξεζηκνπνηεί ηε ζηέθα γηα λα ζηνρεχζεη
κία ζηεθηά ηνπνζεηψληαο κφλε ηεο ζην ηξαπέδη ρσξίο λα ηελ θξαηά έζησ κε έλα ρέξη,
είλαη θάνπι.

6.13 Παίμηκν εθηφο ζεηξάο
Απνηειεί ηππηθφ θάνπι ην λα παίμεη θάπνηνο ρσξίο πξφζεζε εθηφο ηεο ζεηξάο ηνπ,
θαη θαλνληθά νη κπάιεο ζα παηρηνχλ απφ ηε ζέζε πνπ αθέζεθε κεηά ην ιάζνο παίμηκν.
Αλ έλαο παίθηεο παίμεη ζθνπίκσο εθηφο ηεο ζεηξάο ηνπ, ε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα
αληηκεησπηζηεί σο 6.16 Αληηαζιεηηθή επαθή.

6.14 Τξία (3) ζπλερφκελα «θάνπι»
Αλ έλαο παίθηεο θάλεη θάνπι ηξεηο (3) θνξέο ρσξίο λα πξαγκαηνπνηήζεη ελδηάκεζα
έγθπξε ζηεθηά, απηφ απνηειεί ζνβαξή παξάβαζε. Σε παηρλίδηα φπνπ ην ζθνξ
επηηπγράλεηαη κε θάζε frame, φπσο ην ελληάκπαιν, ηα θάνπι πξέπεη λα γίλνληαη ζε
έλα frame. Κάπνηα παηρλίδηα φπσο ην νθηάκπαιν δελ πεξηιακβάλνπλ απηφλ ηνλ
θαλφλα.
Ο δηαηηεηήο πξέπεη λα πξνεηδνπνηήζεη ηνλ παίθηε πνπ βξίζθεηαη ζηα δχν
ζπλερφκελα θάνπι φηαλ έξρεηαη ζην ηξαπέδη φηη παίδεη κε δχν θάνπι. Σε αληίζεηε
πεξίπησζε πηζαλφ ηξίην θάνπι ζα ζεσξεζεί φηη είλαη κφιηο ην δεχηεξν.

6.15 Αξγφ παίμηκν
Αλ ν δηαηηεηήο εθηηκά φηη έλαο παίθηεο παίδεη ππεξβνιηθά αξγά, κπνξεί λα θαιέζεη
ηνλ παίθηε λα επηηαρχλεη ην παίμηκν ηνπ. Αλ ν παίθηεο δελ επηηαρχλεη, ν δηαηηεηήο
κπνξεί λα εθαξκφζεη ρξνλνκέηξεζε ζηεθηάο (“Shot Clock”) ζηνλ αγψλα ε νπνία
δεζκεχεη θαη ηνπο δχν παίθηεο. Αλ ν παίθηεο πνπ έρεη ζεηξά ζην ηξαπέδη μεπεξάζεη ην
ρξνληθφ φξην πνπ έρεη θαζνξηζηεί γηα ην ηνπξλνπά, ζα δνζεί ηππηθφ θάνπι θαη ν
αληίπαινο ζα αληακεηθζεί ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παηρληδηνχ.
(Ο θαλφλαο 6.16 Αληηαζιεηηθή επαθή κπνξεί επίζεο λα εθαξκνζηεί.)
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6.16 Αληηαζιεηηθή επαθή
Η θαλνληθή πνηλή γηα αληηαζιεηηθή επαθή είλαη ίδηα κε εθείλε γηα ζνβαξή
παξάβαζε, αιιά ν δηαηηεηήο κπνξεί λα εθαξκφζεη πνηλή αλάινγα κε ηελ εθηίκεζε
ηνπ επί ηεο αληηαζιεηηθήο επαθήο ηνπ παίθηε. Αλάκεζα ζε άιιεο πνηλέο
πεξηιακβάλνληαη: πξνεηδνπνίεζε, ηππηθφ θάνπι πνπ ζα πξνζκεηξεζεί σο έλα εθ ησλ
ηξηψλ ζπλερφκελσλ φπνπ ηζρχεη, ζνβαξφ θάνπι, απψιεηα frame, απψιεηα αγψλα,
απνθιεηζκφο απφ ηε δηνξγάλσζε κε πηζαλή αθαίξεζε φισλ ησλ επάζισλ θαη ησλ
πφλησλ θαηάηαμεο.
Αληηαζιεηηθή επαθή απνηειεί θάζε ζθφπηκε ζπκπεξηθνξά πνπ επηθέξεη αζέβεηα ζην
άζιεκα ή δηαθφπηεη / αιιάδεη έλαλ αγψλα ζε ζεκείν πνπ δε κπνξεί λα παηρηεί δίθαηα.
Πεξηιακβάλεη:
(α) απφζπαζε ηεο πξνζνρήο ηνπ αληηπάινπ,
(β) αιιαγή ηεο ζέζεο πνπ έρνπλ νη κπάιεο ζην ηξαπέδη κε ηξφπν εθηφο ζηεθηάο,
(γ) παίμηκν κε ζθφπηκε «θαιηζνζηεθηά» / «ηζαθ»,
(δ) ζπλέρεηα παημίκαηνο κεηά απφ θάνπι ή δηαθνπή ηνπ αγψλα,
(ε) πξνπφλεζε ηελ ψξα ηνπ αγψλα,
(ζη) «καξθάξηζκα» ηνπ ηξαπεδηνχ,
(δ) θαζπζηέξεζε ζην παηρλίδη, θαη
(ε) αθαηάιιειε ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ.

7. Καλφλεο / Καλνληζκνί αγψλσλ αλαπήξσλ (“Wheelchair
competition”)
7.1 Κξηηήξηα θαηαιιειφηεηαο παηθηψλ
Όινη νη παίθηεο πξέπεη λα έρνπλ θηλεηηθά πξνβιήκαηα αλαπεξίαο πνπ λα απαηηνχλ
ηε ρξήζε αλαπεξηθήο θαξέθιαο φπσο παξαπιεγία, ηεηξαπιεγία, αθξσηεξηαζκφ ή
άιιε αλαγλσξηζκέλε αλαπεξία. Σε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα δεηεζεί ηαηξηθή
γλσκάηεπζε πξνο επηβεβαίσζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ παίθηε.

7.2 Παξαβάζεηο πνπ νδεγνχλ ζε θάνπι
(α) Ο παίθηεο πνπ έρεη ζεηξά ζην ηξαπέδη πξέπεη λα παξακέλεη θαζηζηφο φηαλ εθηειεί
κία ζηεθηά (ηνπιάρηζηνλ έλαο γινπηφο ζε επαθή κε ην θάζηζκα ή ην καμηιάξη ηνπ
θαζίζκαηνο). Αλ ρξεζηκνπνηείηαη καμηιάξη θαζίζκαηνο, πξέπεη λα παξακέλεη επίπεδν
θαη λα θαιχπηεη ηε ζέζε θαζίζκαηνο ηεο αλαπεξηθήο θαξέθιαο νκνηφκνξθα. Τν
καμηιάξη θαζίζκαηνο δελ επηηξέπεηαη λα αλεβαίλεη πξνο ηα πάλσ ζην θάζηζκα κε
άλνηγκα ησλ πνδηψλ ή ηνπ θνξκνχ ηνπ παίθηε. Ο παίθηεο δελ επηηξέπεηαη λα θάζεηαη
ζηε ξφδα ή ζην κπξάηζν ηεο αλαπεξηθήο θαξέθιαο. Τν ζεκείν φπνπ νη γινπηνί ηνπ
παίθηε αλαπαχνληαη ζηε ζέζε θαζίζκαηνο ή ζην καμηιάξη θαζίζκαηνο δελ πξέπεη λα
βξίζθεηαη ςειφηεξα απφ είθνζη επηά (27) ίληζεο ( πεξίπνπ 68.5 εθαηνζηά / cm) απφ
ηελ επηθάλεηα ζηελ νπνία ε αλαπεξηθή θαξέθια θπιά ζηελ θαλνληθή ζέζε
ιεηηνπξγίαο ηεο.
(β) Οη παίθηεο δελ επηηξέπεηαη λα έρνπλ ην/ηα πφδηα ηνπο ζην έδαθνο φηαλ εθηεινχλ
κία ζηεθηά. Οη παίθηεο δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα πφδηα ηνπο ή ηνλ θνξκφ
ηνπο σο κνριφ νπνηνπδήπνηε κέξνπο ηνπ ηξαπεδηνχ ή ηεο αλαπεξηθήο θαξέθιαο φηαλ
εθηεινχλ κία ζηεθηά.
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(γ) Οη παίθηεο επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ νπνηαδήπνηε βνεζήκαηα φπσο
επεθηάζεηο ζηέθαο, εηδηθέο γέθπξεο θιπ. Οη παίθηεο δελ επηηξέπεηαη λα ιάβνπλ
βνήζεηα φηαλ εθηεινχλ κία ζηεθηά (σζηφζν, έλα άιιν άηνκν κπνξεί λα θξαηά ηε
γέθπξα, αιιά δελ πξέπεη λα βνεζήζεη κε ην ζηεθάξηζκα). Αλ έλαο παίθηεο δεηήζεη
βνήζεηα ψζηε λα πεξηθέξεηαη γχξσ απφ ην ηξαπέδη, έλα άιιν άηνκν κπνξεί λα ηνλ
βνεζήζεη, αιιά δελ πξέπεη λα αγγίδεη ηελ αλαπεξηθή θαξέθια φηαλ ν παίθηεο εθηειεί
κία ζηεθηά.
Παξαβάζεηο ησλ παξαπάλσ ζεσξείηαη φηη παξαβηάδνπλ ηνλ θαλφλα 6.16
Αληηαζιεηηθή επαθή θαη ζα απνδνζνχλ ηππηθέο πνηλέο σο εμήο: 1ε παξάβαζε, ιεπθή
κπάια ζην ρέξη γηα ηνλ αληίπαιν νπνπδήπνηε ζηελ παηθηηθή επηθάλεηα ηνπ ηξαπεδηνχ
– 2ε παξάβαζε, απψιεηα ηνπ ηξέρνληνο frame – 3ε παξάβαζε, απψιεηα ηνπ αγψλα. Ο
δηαηηεηήο κπνξεί λα επηιέμεη δηαθνξεηηθή πνηλή αλάινγα κε ηε θχζε ηεο παξάβαζεο.

7.3 Αγσληζηηθέο πξνδηαγξαθέο αλαπεξηθήο θαξέθιαο (“wheelchair”)
Αλαπεξηθέο θαξέθιεο φξζηαο ζηάζεο δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε φξζηα
ζέζε. Η αλαπεξηθή θαξέθια ελφο παίθηε πξέπεη λα είλαη θαζαξή θαη ζε θαιή
ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε.

8. Οξηζκνί πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο θαλφλεο
Οη αθφινπζνη νξηζκνί ρξεζηκνπνηνχληαη παληνχ ζε απηνχο ηνπο θαλφλεο.

8.1 Μέξε ηνπ ηξαπεδηνχ
Οη αθφινπζνη νξηζκνί ησλ κεξψλ ηνπ ηξαπεδηνχ αλαθέξνληαη ζην δηάγξακκα πνπ
ηνπο ζπλνδεχεη παξαθάησ, κε ηε κεηάθξαζε ηνπο ζηα Διιεληθά λα αθνινπζεί ζηελ
ακέζσο επφκελε ζειίδα. Κάπνηεο ιεπηνκέξεηεο αθξηβψλ δηαζηάζεσλ θαη
ηνπνζεηήζεσλ βξίζθνληαη ζηηο Πξνδηαγξαθέο Αγσληζηηθνχ Δμνπιηζκνχ ηεο WPA.
Βιέπε ζηελ ηζηνζειίδα www.wpa-pool.com γηα ηηο ηξέρνπζεο πιεξνθνξίεο.
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Ειεύζεξε κεηάθξαζε ζηα Ειιεληθά ηεο νξνινγίαο ηνπ δηαγξάκκαηνο ηξαπεδηνύ:
“Head String”: γξακκή θνξπθήο (ζπαζίκαηνο)
“Foot String”: γξακκή βάζεο (ηειάξνπ)
“Center String”: θεληξηθή γξακκή
“Long String”: καθξά γξακκή (θεληξηθή)
“Head Spot”: θεληξηθφ ζεκείν ηεο γξακκήο θνξπθήο (ζπαζίκαηνο)
“Foot Spot”: θεληξηθφ ζεκείν ηεο γξακκήο βάζεο
“Center Spot”: θεληξηθφ ζεκείν ηεο παηθηηθήο επηθάλεηαο – ηξαπεδηνχ
“Area behind the Head String”: πεξηνρή πίζσ απφ ηε γξακκή θνξπθήο
“Part of Long String normally marked”: κέξνο ηεο καθξάο γξακκήο πνπ καξθάξεηαη
“Outline of Triangle”: πεξίγξακκα ηξηγψλνπ
“Apex of Triangle”: θνξπθή πεξηγξάκκαηνο ηξηγψλνπ
“Playing Surface”: παηθηηθή επηθάλεηα
“Corner Pocket”: γσληαθή ηζέπε / ηξχπα
“Side Pocket”: κεζαία ηζέπε / ηξχπα
“Cushion”: ζπφληα (ιάζηηρν)
“Nose of Cushion”: θνξπθή ζπφληαο (ιάζηηρνπ)
“Rail”: ζπφληα (ζπλνιηθά ην ιάζηηρν καδί κε ηελ θνππαζηή)
“Head Rail”: «κηθξή» ζπφληα θνξπθήο
“Foot Rail”: «κηθξή» ζπφληα βάζεο
“Side Rail”: «κεγάιε» ζπφληα (πιάγηα)
“Diamond or Sight”: δηακάληη ζπφληαο.
Τν ηξαπέδη απνηειείηαη απφ ζπφληεο, ιάζηηρα ζπφληαο, παηθηηθή επηθάλεηα θαη
ηξχπεο (ηζέπεο). Η «βάζε» (“foot end”) ηνπ ηξαπεδηνχ βξίζθεηαη ζηελ πιεπξά φπνπ
ζπλήζσο μεθηλνχλ ζην παηρλίδη νη κπάιεο – ζηφρνη θαη ε «θνξπθή» (“head end”)
βξίζθεηαη ζηελ πιεπξά φπνπ ζπλήζσο μεθηλά ζην παηρλίδη ε ιεπθή κπάια.
Πίζσ απφ ηε γξακκή ζπαζίκαηνο νξίδεηαη ε πεξηνρή αλάκεζα ζηε ζπφληα θνξπθήο
θαη ηε γξακκή ζπαζίκαηνο (θνξπθήο), ρσξίο λα πεξηιακβάλεη ηε γξακκή ζπαζίκαηνο
(θνξπθήο).
Τα ιάζηηρα ηεο ζπφληαο, νη θνππαζηέο, νη ηξχπεο θαη ηα εηδηθά ιάζηηρα – φξηα ζηηο
ηξχπεο απνηεινχλ κέξε ηεο ζπφληαο σο ζχλνιν.
Υπάξρνπλ ηέζζεξηο (4) θχξηεο γξακκέο ζηελ παηθηηθή επηθάλεηα φπσο θαίλνληαη ζην
ζρεηηθφ δηάγξακκα:
ε καθξά γξακκή (θεληξηθή) θαηά κήθνο ηνπ ηξαπεδηνχ,
ε γξακκή ζπαζίκαηνο (θνξπθήο) πνπ νξίδεη ην ηεηαξηεκφξην ηνπ ηξαπεδηνχ
πιεζηέζηεξα πξνο ηε ζπφληα θνξπθήο (“head rail”),
ε γξακκή βάζεο (ηειάξνπ) πνπ νξίδεη ην ηεηαξηεκφξην ηνπ ηξαπεδηνχ πιεζηέζηεξα
πξνο ηε ζπφληα βάζεο (“foot rail”), θαη
ε θεληξηθή γξακκή αλάκεζα ζηηο δχν πιάγηεο ηξχπεο.
Απηέο νη γξακκέο καξθάξνληαη κφλν φπνπ θαη φπσο αλαθέξεηαη παξαθάησ.
Οη ζπφληεο (θνππαζηέο) θέξνπλ έλζεηα πνπ αλαθέξνληαη σο δηακάληηα θαη
καξθάξνπλ ¼ ηνπ πιάηνπο θαη 1/8 ηνπ κήθνπο ηνπ ηξαπεδηνχ κεηξεκέλα απφ θνξπθή
ζε θνξπθή ζπφληαο (ιάζηηρνπ).
Σηελ παηθηηθή επηθάλεηα, πνπ απνηειεί ην επίπεδν, θαιπκκέλν κε χθαζκα (ηζφρα)
κέξνο ηνπ ηξαπεδηνχ, ηα αθφινπζα ζεκεία καξθάξνληαη εθφζνλ ρξεζηκνπνηνχληαη
ζην παηρλίδη πνπ παίδεηαη:
ην θεληξηθφ ζεκείν ηεο γξακκήο βάζεο (“foot spot”), φπνπ ε γξακκή βάζεο ζπλαληά
ηε καθξά γξακκή,
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ην θεληξηθφ ζεκείν ηεο ζπφληαο θνξπθήο (“head rail”), φπνπ ε γξακκή ζπαζίκαηνο
ζπλαληά ηε καθξά γξακκή,
ην θεληξηθφ ζεκείν ηεο παηθηηθήο επηθάλεηαο – ηξαπεδηνχ (“center spot”), φπνπ ε
θεληξηθή γξακκή ζπλαληά ηε καθξά γξακκή,
ε γξακκή ζπαζίκαηνο,
ε καθξά γξακκή αλάκεζα ζην foot spot θαη ηε ζπφληα βάζεο (“foot rail”), θαη
ην ηξίγσλν (πεξηνρή ηειάξνπ), είηε σο πεξίγξακκα είηε κέζσ ζεκείσλ (ζεκάδηα)
επζπγξάκκηζεο αλάινγα κε ην παηρλίδη.

8.2 Οξηζκφο ζηεθηάο / ρηππήκαηνο
Μία ζηεθηά μεθηλά φηαλ έξζεη ζε επαθή ην πεηζάθη ηεο ζηέθαο κε ηε ιεπθή κπάια
ιφγσ πξφζζηαο θίλεζεο («ζηεθαξίζκαηνο» – ρηππήκαηνο) ηεο ζηέθαο. Μία ζηεθηά
ηειεηψλεη φηαλ φιεο νη κπάιεο πνπ κεηέρνπλ ζην παηρλίδη έρνπλ ζηακαηήζεη λα
θηλνχληαη θαη λα πεξηζηξέθνληαη. Μία ζηεθηά ζεσξείηαη έγθπξε φηαλ ν παίθηεο δελ
έθαλε θάνπι θαηά ηε δηάξθεηα ηεο.

8.3 Καηάιεμε κπάιαο εληφο ηξχπαο (ηζέπεο)
Μία κπάια ζεσξείηαη φηη θαηέιεμε (έπεζε) ζε ηξχπα (ηζέπε) φηαλ ζηακαηήζεη εληφο
ηεο θάησ απφ ηελ παηθηηθή επηθάλεηα ή εηζέιζεη ζην ζχζηεκα επηζηξνθήο γηα ηηο
κπάιεο. Μπάια πνπ βξίζθεηαη θνληά ζην ρείινο κίαο ηξχπαο κεξηθψο ζηεξηδφκελε
απφ άιιε κπάια ζεσξείηαη εληφο ηξχπαο αλ ε αθαίξεζε ηεο κπάιαο πνπ ηε ζηεξίδεη
ζα νδεγήζεη ηε κπάια ζην λα πέζεη κέζα ζηελ ηξχπα.
Αλ κία κπάια ζηακαηήζεη θνληά ζην ρείινο κίαο ηξχπαο, θαη παξακείλεη
θαηλνκεληθά αθίλεηε γηα πέληε (5) δεπηεξφιεπηα, δε ζεσξείηαη εληφο ηξχπαο αλ
αξγφηεξα πέζεη κφλε ηεο κέζα ζηελ ηξχπα. Βιέπε 1.7 Δπαλαηνπνζέηεζε κπάιαο γηα
πεξαηηέξσ ιεπηνκέξεηεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ησλ 5 δεπηεξνιέπησλ, ν
δηαηηεηήο πξέπεη λα εμαζθαιίζεη φηη δε ζα παηρηεί άιιε ζηεθηά. Μία κπάια – ζηφρνο
πνπ αλαπεδά απφ κία ηξχπα πίζσ ζηελ παηθηηθή επηθάλεηα δε ζεσξείηαη εληφο ηξχπαο.
Αλ ε ιεπθή κπάια έξζεη ζε επαθή κε κπάια πνπ βξίζθεηαη ήδε εληφο ηξχπαο, ε
ιεπθή κπάια ζεσξείηαη εληφο ηξχπαο αλεμάξηεηα απφ ην αλ αλαπεδήζεη απφ ηελ
ηξχπα ή φρη. Ο δηαηηεηήο ζα αθαηξέζεη κπάιεο εληφο ηξχπαο απφ γεκάηεο ή ζρεδφλ
γεκάηεο ηξχπεο, αιιά απνηειεί επζχλε ηνπ παίθηε πνπ έρεη ζεηξά ζην ηξαπέδη λα
θξνληίζεη απηφ λα πξαγκαηνπνηεζεί.

8.4 Επαθή κπάιαο κε ζπφληα
Μία κπάια ζεσξείηαη φηη αγγίδεη κία ζπφληα αλ αξρηθά δε βξίζθεηαη ζε επαθή καδί
ηεο θαη κεηά βξίζθεηαη ζε επαθή καδί ηεο. Μία κπάια πνπ βξίζθεηαη ζε επαθή κε
ζπφληα ζηελ αξρή ηεο ζηεθηάο («θνιιεκέλε» ζηε ζπφληα) δε ζεσξείηαη φηη αγγίδεη ηε
ζπφληα εθηφο αλ αθήζεη ηε ζπφληα θαη επαλέιζεη ζε επαθή καδί ηεο. Μία κπάια
εληφο ηξχπαο ή εθηφο ηξαπεδηνχ ζεσξείηαη επίζεο φηη άγγημε ζπφληα. Μία κπάια
ζεσξείηαη φηη δε βξίζθεηαη ζε επαθή κε ζπφληα εθηφο αλ δεισζεί θνιιεκέλε απφ ηνλ
δηαηηεηή, ηνλ παίθηε πνπ έρεη ζεηξά ζην ηξαπέδη, ή ηνλ αληίπαιν. Βιέπε επίζεο
Καλνληζκφο 27, Γειψλνληαο θνιιεκέλεο κπάιεο.

Ελληνική Ένωζη Αμεπικάνικος Μπιλιάπδος
Κανόνερ – Κανονιζμοί Παισνιδιού & Πποδιαγπαθέρ Αγωνιζηικού Εξοπλιζμού

22

8.5 Καηάιεμε κπάιαο εθηφο ηξαπεδηνχ
Μία κπάια ζεσξείηαη φηη βξίζθεηαη εθηφο ηξαπεδηνχ φηαλ ζηακαηήζεη νπνπδήπνηε
εθηφο ηεο παηθηηθήο επηθάλεηαο αιιά φρη εληφο ηξχπαο. Μία κπάια ζεσξείηαη επίζεο
φηη βξίζθεηαη εθηφο ηξαπεδηνχ φηαλ ζα έβγαηλε εθηφο αιιά ε επαθή κε θάπνην
αληηθείκελν φπσο ηα θψηα ηνπ ηξαπεδηνχ, ην ηεκπεζίξη ή ε επαθή κε παίθηε πξνθαιεί
ηελ επηζηξνθή ηεο ζην ηξαπέδη.
Μία κπάια πνπ έξρεηαη ζε επαθή κε ηελ πάλσ πιεπξά κίαο ζπφληαο (ζπλνιηθά) δε
ζεσξείηαη εθηφο ηξαπεδηνχ εάλ επηζηξέςεη ζηελ παηθηηθή επηθάλεηα ή θαηαιήμεη
εληφο ηξχπαο.

8.6 Καηάιεμε ιεπθήο κπάιαο εληφο ηξχπαο (“Scratch”)
Φάνπι θαηά ην νπνίν ε ιεπθή κπάια θαηαιήγεη εληφο ηξχπαο.

8.7 Λεπθή κπάια (“Cue Ball”)
Η ιεπθή κπάια (“Cue Ball” / «Μπάια ηεο ζηέθαο») είλαη απηή πνπ ρηππά ν παίθηεο
θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζηεθηάο. Δίλαη παξαδνζηαθά ιεπθή, αξθεηέο φκσο είλαη
καξθαξηζκέλεο κε ινγφηππν ή βνχιεο. Σην Ακεξηθάληθν κπηιηάξδν κία θαη κνλαδηθή
ιεπθή κπάια ρξεζηκνπνηείηαη θαη απφ ηνπο δχν παίθηεο.

8.8 Μπάια – «αληηθείκελν / ζηφρνο» (“Object Ball”)
Οη κπάιεο – ζηφρνη ρηππηνχληαη απφ ηε ιεπθή κπάια κε ηνλ ζπλήζε ζθνπφ ηνπ λα
θαηαιήμνπλ εληφο ηξχπαο. Δίλαη ηππηθά αξηζκεκέλεο απφ ην έλα (1) έσο ηνλ αξηζκφ
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη αλάινγα ζην θάζε παηρλίδη. Τα ρξψκαηα θαη νη ζεκάλζεηο
(καξθαξίζκαηα – ζεκάδηα)
πνπ θέξνπλ νη κπάιεο θαιχπηνληαη απφ ηηο
Πξνδηαγξαθέο Αγσληζηηθνχ Δμνπιηζκνχ ηεο WPA.

8.9 Σεη (“Set”) αγψλα («καηο / match»)
Σε θάπνηνπο αγψλεο, ην καηο ρσξίδεηαη ζε κέξε πνπ θαινχληαη ζεη, κε θάπνην
ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ απφ ζεη πνπ απαηηνχληαη ψζηε λα θεξδεζεί ν αγψλαο.
Αληίζηνηρα θάπνηνο ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο απφ πφληνπο ή frames απαηηνχληαη ψζηε
λα θεξδεζεί θάζε ζεη.

8.10 «Τειάξν» (“Rack”)
Τν ηειάξν είλαη έλα εμάξηεκα ζηεζίκαηνο γηα ηηο κπάιεο, ηππηθά ηξηγσληθνχ
ζρήκαηνο, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ αξρηθή ηνπνζέηεζε ηνπο γηα ην ζπάζηκν θαηά
ηελ έλαξμε ηνπ frame. Ο φξνο αλαθέξεηαη επίζεο ζηελ ίδηα ηελ ηνπνζέηεζε γηα ηηο
κπάιεο. Τν λα ζηήζεη θάπνηνο ηηο κπάιεο ζεκαίλεη λα ηηο ηνπνζεηήζεη
ρξεζηκνπνηψληαο ην ηειάξν. Τν ηειάξν αθφκα είλαη έλα κέξνο ελφο καηο πνπ
παίδεηαη κε έλα κνλαδηθφ ζηήζηκν γηα ηηο κπάιεο. Σε νξηζκέλα παηρλίδηα, φπσο ην
ελληάκπαιν, ζθνξ επηηπγράλεηαη κε έλα πφλην αλά ηειάξν (frame).
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8.11 Σπάζηκν
Τν ζπάζηκν είλαη ε ελαξθηήξηα ζηεθηά ελφο καηο ή frame, αλάινγα κε ην παηρλίδη.
Σπκβαίλεη φηαλ νη κπάιεο – ζηφρνη έρνπλ ζηεζεί ζην ηειάξν θαη ε ιεπθή κπάια
παίδεηαη πίζσ απφ ηε γξακκή ζπαζίκαηνο κε ηνλ ζπλήζε ζθνπφ λα αλνίμνπλ
(ζπάζνπλ) νη κπάιεο.

8.12 Σεηξά (παημίκαηνο)
Η ζεηξά παημίκαηνο είλαη ε ζεηξά ελφο παίθηε ζην ηξαπέδη. Αξρίδεη φηαλ επηηξέπεηαη
λα παίμεη κία ζηεθηά, θαη ηειεηψλεη ζην ηέινο ηεο ζηεθηάο ή φηαλ δελ επηηξέπεηαη
πιένλ λα παίμεη ζηεθηά. Σε νξηζκέλα παηρλίδηα έλαο παίθηεο κπνξεί λα επηιέμεη λα
κελ έξζεη ζην ηξαπέδη ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο φηαλ ε ζεηξά ζα πεξλνχζε
θαλνληθά ζε απηφλ, θαη ηφηε ν παίθηεο πνπ παξακέλεη ζην ηξαπέδη ζπλερίδεη ηε ζεηξά
ηνπ (π.ρ. ζε πεξίπησζε push out ζην ελληάκπαιν). Ο παίθηεο πνπ έρεη ζεηξά λα παίμεη
θέξεη ηε ζεηξά παημίκαηνο ζην ηξαπέδη θαη θαιείηαη «παίθηεο πνπ εθηειεί» / “shooter”.

8.13 Καζνξηζκφο ζέζεο κπάιαο
Η ζέζε κίαο κπάιαο θαζνξίδεηαη απφ ηελ πξνβνιή ηνπ θέληξνπ ηεο θάζεηα ζηελ
παηθηηθή επηθάλεηα. Μία κπάια ζεσξείηαη φηη βξίζθεηαη πάλσ ζε κία γξακκή ή έλα
ζπγθεθξηκέλν ζεκείν (spot) φηαλ ην θέληξν ηεο βξίζθεηαη επζέσο πάλσ απφ ηε
γξακκή ή ην ζεκείν απηφ.

8.14 Επαλαθνξά κπάιαο
Σε νξηζκέλα παηρλίδηα, ρξεηάδεηαη νη κπάιεο – ζηφρνη λα ηνπνζεηεζνχλ ζηελ
παηθηηθή επηθάλεηα εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ ζηεζίκαηνο ελφο λένπ ηειάξνπ.
Θεσξείηαη φηη επαλα – θέξνληαη (ζε ζπγθεθξηκέλν ζεκείν / spot) φηαλ ζπκβαίλεη
απηφ. Βιέπε 1.4 Δπαλαθνξά κπάιαο ζε ζπγθεθξηκέλν ζεκείν (“Spot”).

8.15 Επαλαθνξά ζέζεο
Αλ νη κπάιεο κεηαθηλεζνχλ (αληηθαλνληθά), νη θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ ελδέρεηαη λα
απαηηνχλ λα επαλαηνπνζεηεζνχλ εθεί πνπ ήηαλ. Ο δηαηηεηήο ζα επαλαθέξεη ηηο
κπάιεο ζηελ αξρηθή ηνπο ζέζε φζν ην δπλαηφλ αθξηβέζηεξα.

8.16 “Jump Shot” («ρηχπεκα ππεξπήδεζεο»)
Η ζηεθηά – ρηχπεκα jump είλαη κία φπνπ ε ιεπθή κπάια νδεγείηαη λα ππεξβεί έλα
εκπφδην πνπ παξεκβάιιεηαη φπσο κία κπάια – ζηφρνο ή κέξνο κίαο ζπφληαο. Τν αλ
κία ηέηνηα ζηεθηά είλαη έγθπξε εμαξηάηαη απφ ην πψο επηηπγράλεηαη θαη απφ ηελ
πξφζεζε ηνπ παίθηε πνπ ηελ εθηειεί. Σπλήζσο κία έγθπξε ζηεθηά jump παίδεηαη
αλπςψλνληαο ηε ζηέθα θαη νδεγψληαο ηε ιεπθή κπάια πξνο ηα θάησ ζηελ παηθηηθή
επηθάλεηα απφ ηελ νπνία αλαπεδά.
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8.17 Ακπληηθφ θηχπεκα (“Safety Shot”)
Μία ζηεθηά ζεσξείηαη «ακπληηθή» / “safe” αλ ην παηρλίδη πνπ παίδεηαη είλαη
«δεισηφ» (κε ζηεθηέο πνπ δειψλνληαη) θαη ν παίθηεο πνπ εθηειεί δειψζεη ζηνλ
δηαηηεηή ή ζηνλ αληίπαιν ηε ζηεθηά σο ηέηνηα πξνηνχ παηρηεί. Η ζεηξά πεξλά ζηνλ
αληίπαιν θαη κεηά ην ηέινο κίαο ακπληηθήο ζηεθηάο.

8.18 «Φαιηζνζηεθηά» (“Miscue”)
Μία θαιηζνζηεθηά («ηζαθ») ζπκβαίλεη φηαλ ην πεηζάθη ηεο ζηέθαο γιηζηξά ζηε
ιεπθή κπάια πηζαλφλ ιφγσ ππεξβνιηθά έθθεληξεο επαθήο ή αλεπαξθνχο πνζφηεηαο
απφ ηεκπεζίξη πάλσ ζην πεηζάθη. Σπλήζσο ζπλνδεχεηαη απφ έλαλ νμχ
(ραξαθηεξηζηηθφ) ήρν θαη επηβεβαηψλεηαη απφ ηνλ απνρξσκαηηζκφ ζην πεηζάθη ηεο
ζηέθαο. Αλ θαη νξηζκέλεο θαιηζνζηεθηέο πεξηιακβάλνπλ επαθή ηνπ πιάγηνπ κέξνπο
ηεο ζηέθαο κε ηε ιεπθή κπάια, εθηφο εάλ κία ηέηνηα επαθή είλαη θαζαξά νξαηή,
ζεσξείηαη πσο δελ έρεη ζπκβεί. Μία ζηεθηά κε θίλεζε «δίθελ θνπηάιαο», φπνπ ην
πεηζάθη ηεο ζηέθαο έξρεηαη ηαπηφρξνλα ζε επαθή κε ηελ παηθηηθή επηθάλεηα θαη ηε
ιεπθή κπάια θαη απηφ πξνθαιεί ηελ αλαπήδεζε ηεο ιεπθήο κπάιαο απφ ηελ παηθηηθή
επηθάλεηα, αληηκεησπίδεηαη σο θαιηζνζηεθηά. Σεκεηψζηε φηη νη ζθφπηκεο
θαιηζνζηεθηέο θαιχπηνληαη απφ ηνλ θαλφλα 6.16 Αληηαζιεηηθή επαθή (γ).

9. Δεθάκπαιν (θαλφλεο ζε ηζρχ απφ 1/1/2009)
Τν δεθάκπαιν είλαη «δεισηφ» παηρλίδη πνπ παίδεηαη κε δέθα (10) κπάιεο – ζηφρνπο
αξηζκεκέλεο απφ ην έλα (1) έσο ην δέθα (10) θαη ηε ιεπθή κπάια. Οη κπάιεο
παίδνληαη θαηά ζεηξά αχμνληνο αξηζκνχ θαη ε κπάια κε ηνλ κηθξφηεξν αξηζκφ πξέπεη
λα έξζεη ζε επαθή κε ηε ιεπθή κπάια ψζηε λα είλαη έγθπξν ην ρηχπεκα. Αλ ε κπάια
δέθα (10) κπεη εληφο ηξχπαο ζε έγθπξν ζπάζηκν, επαλαθέξεηαη ζε spot θαη ν παίθηεο
πνπ έζπαζε ζπλερίδεη ηε ζεηξά ηνπ ζην ηξαπέδη. Μφλν κία κπάια κπνξεί λα δεισζεί
ζε κία ζηεθηά, εθηφο ηνπ ζπαζίκαηνο φπνπ δε δειψλεηαη κπάια. (Βιέπε 9.5
Γειψλνληαο ζηεθηέο θαη βάδνληαο κπάιεο εληφο ηξχπαο).

9.1 Καζνξηζκφο ζεηξάο γηα ην πξψην ζπάζηκν
Ο παίθηεο πνπ θεξδίδεη ζην κέηξεκα επηιέγεη πνηνο ζα ζπάζεη ζην πξψην frame.
(Βιέπε 1.2 Μέηξεκα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζεηξάο (παημίκαηνο) ζην ηξαπέδη.) Η
ηππηθή θφξκα αγψλα είλαη ε ελαιιαγή ηνπ ζπαζίκαηνο, βιέπε φκσο: Καλνληζκφο 15,
Δπφκελα (κεηά ην ελαξθηήξην) ζπαζίκαηα.

9.2 Αξρηθή ηνπνζέηεζε (ζηήζηκν) γηα ηηο κπάιεο
Οη κπάιεο – ζηφρνη ζηήλνληαη φζν ην δπλαηφλ θνιιεκέλεο κεηαμχ ηνπο ζε ζρήκα
ηξηγψλνπ, κε ηε κπάια έλα (1) ζηελ θνξπθή ηνπ ηξηγψλνπ θαη ζην foot spot θαη ηε
κπάια δέθα (10) ζηε κέζε ηνπ ηξηγψλνπ. Οη ππφινηπεο κπάιεο ηνπνζεηνχληαη ζην
ηειάξν ρσξίο ζθφπηκε/ζπγθεθξηκέλε ζεηξά/πξφηππν. (Βιέπε Καλνληζκφο 4, Αξρηθή
ηνπνζέηεζε (ζηήζηκν) / «ρηχπεκα» ζην ηειάξν γηα ηηο κπάιεο – ζρεηηθφ δηάγξακκα
ζηελ ακέζσο επφκελε ζειίδα.)
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9.3 Έγθπξε (λφκηκε) ζηεθηά ζπαζίκαηνο ( Έγθπξν «ζπάζηκν» )
Οη αθφινπζνη θαλφλεο ηζρχνπλ ζην ζπάζηκν ηνπ 10κπαινπ:
(α) ε ιεπθή κπάια είλαη «ζην ρέξη» θαη ηνπνζεηείηαη πίζσ απφ ηε γξακκή θνξπθήο
(ζπαζίκαηνο), θαη
(β) αλ δε κπεη (ζε ηξχπα) θακία κπάια, ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο (4) κπάιεο πξέπεη λα
έξζνπλ ζε επαθή κε κία ή πεξηζζφηεξεο ζπφληεο, αιιηψο ε ζηεθηά είλαη άθπξε/θάνπι.
(Βιέπε Καλνληζκφο 17, Πξνυπνζέζεηο «αλνηρηνχ» ζπαζίκαηνο.)

9.4 Δεχηεξε ζηεθηά ζην παηρλίδη – “Push Out”
Αλ δελ δηαπξαρζεί θάνπι ζην ζπάζηκν, ν παίθηεο πνπ έρεη ζεηξά κπνξεί λα επηιέμεη
λα παίμεη “push out” σο ζηεθηά ηνπ. Πξέπεη λα γλσζηνπνηήζεη ηελ πξφζεζε ηνπ ζηνλ
δηαηηεηή (ή ζηνλ αληίπαιν ειιείςεη δηαηηεηή), θαη κεηά ηζρχνπλ γηα ηελ επφκελε
ζηεθηά νη θαλφλεο 6.2 Δπαθή πξψηα κε ιάζνο κπάια («παίμηκν ιάζνο κπάιαο») θαη
6.3 Δπαθή κε κπάια ρσξίο αθφινπζε επαθή κε ζπφληα. Αλ δελ δηαπξαρζεί θάνπι
ζην push out, o αληίπαινο επηιέγεη πνηνο ζα παίμεη επφκελνο. Αλ ε κπάια δέθα (10)
κπεη ζε push out, επαλαθέξεηαη ζε spot, ρσξίο πνηλή.

9.5 Δειψλνληαο ζηεθηέο θαη βάδνληαο κπάιεο εληφο ηξχπαο
Οπνηεδήπνηε ν παίθηεο πνπ έρεη ζεηξά ζην ηξαπέδη πξνζπαζεί λα βάιεη κία κπάια
ζε ηξχπα (εθηφο ηνπ ζπαζίκαηνο), ε κπάια πνπ πξννξίδεηαη γηα λα παηρηεί θαη ε
ηξχπα θαηάιεμεο πξέπεη λα ππνδεηρζνχλ (δεισζνχλ) φηαλ δελ είλαη εκθαλείο.
Λεπηνκέξεηεο ηεο ζηεθηάο, φπσο ζπφληεο επαθήο, επαθή κε άιιεο κπάιεο ή
θαηάιεμε ηνπο ζε ηξχπα είλαη άζρεηεο. Μφλν κία κπάια κπνξεί λα δεισζεί ζε θάζε
ζηεθηά. Γηα λα κεηξήζεη κία δεισκέλε ζηεθηά, ν δηαηηεηήο πξέπεη λα κείλεη βέβαηνο
φηη ε πξννξηδφκελε ζηεθηά έρεη επηηεπρζεί, ψζηε αλ ππάξρεη πεξίπησζε ζχγρπζεο, πρ
ζε ρηππήκαηα ζπφληαο - ζπλδπαζκψλ θαη παξφκνησλ ρηππεκάησλ, ν παίθηεο πξέπεη
λα δειψζεη κπάια θαη ηξχπα θαηάιεμεο ηεο. Αλ ν δηαηηεηήο ή ν αληίπαινο δελ είλαη
βέβαηνο γηα ηε ζηεθηά πνπ πξφθεηηαη λα παηρηεί, κπνξεί λα δεηήζεη λα δεισζεί.

9.6 Ακπληηθφ θηχπεκα (“Safety Shot”)
Ο παίθηεο πνπ έρεη ζεηξά ζην ηξαπέδη, κεηά ην ζπάζηκν ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή
κπνξεί λα δειψζεη “safety” / “safe” ην νπνίν ηνπ επηηξέπεη λα θέξεη ηε ιεπθή κπάια
ζε έγθπξε επαθή κε ηελ έγθπξε / λφκηκε κπάια – ζηφρν ρσξίο λα βάιεη κπάια ζε
ηξχπα θαη λα ηεξκαηίζεη ηε ζεηξά ηνπ. Ωζηφζν, αλ ν παίθηεο πνπ έπαημε safe βάιεη
ηελ έγθπξε κπάια – ζηφρν ν παίθηεο πνπ έξρεηαη ζην ηξαπέδη έρεη ηελ επηινγή λα
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παίμεη απφ ηε ζέζε πνπ πξνέθπςε ή λα επηζηξέςεη ηε ζεηξά ζηνλ αληίπαιν. (Βιέπε
9.7 Μπάιεο πνπ κπήθαλ ζε ηξχπα κε ιάζνο / άθπξν ηξφπν πνπ ηζρχεη επίζεο θαη ζε
πεξίπησζε safe.)

9.7 Μπάιεο πνπ κπήθαλ ζε ηξχπα κε ιάζνο / άθπξν ηξφπν
Αλ ν παίθηεο πνπ έρεη ζεηξά ζην ηξαπέδη ράζεη ηε κπάια πνπ έπαημε θαη ηελ ηξχπα
ζηελ νπνία ηελ έπαημε, θαη είηε βάιεη ηε δεισκέλε κπάια ζε ιάζνο ηξχπα ή βάιεη κία
άιιε κπάια ζε ηξχπα, ε ζεηξά ηνπ ηεξκαηίδεηαη θαη ν παίθηεο πνπ έξρεηαη ζην
ηξαπέδη έρεη ηελ επηινγή λα παίμεη απφ ηε ζέζε πνπ πξνέθπςε ή λα επηζηξέςεη ηε
ζεηξά ζηνλ αληίπαιν.

9.8 Σπλέρεηα ζην παηρλίδη
Αλ ν παίθηεο πνπ έρεη ζεηξά ζην ηξαπέδη βάιεη κε έγθπξν ηξφπν ζε ηξχπα κία
δεισκέλε κπάια (εθηφο ηεο πεξίπησζεο push out, βιέπε 9.4 Γεχηεξε ζηεθηά ζην
παηρλίδη – “Push Out”), νπνηεζδήπνηε επηπιένλ κπάιεο κπνπλ ζε ηξχπα παξακέλνπλ
εληφο ηξχπαο (εθηφο ηεο κπάιαο δέθα/10, βιέπε 9.9 Δπαλαθνξά κπάιαο ζε
ζπγθεθξηκέλν ζεκείν / “Spot”), θαη ζπλερίδεη ηε ζεηξά ηνπ ζην ηξαπέδη γηα ηελ
επφκελε ζηεθηά. Αλ βάιεη κε έγθπξν ηξφπν ηε κπάια δέθα (10) ζε νπνηαδήπνηε
ζηεθηά (εθηφο απφ push out), θεξδίδεη ην frame. Αλ ν παίθηεο απνηχρεη λα βάιεη
κπάια ή δηαπξάμεη/θάλεη θάνπι, ε ζεηξά πεξλά ζηνλ επφκελν παίθηε, θαη αλ δελ έρεη
πξνεγεζεί θάνπι, ν παίθηεο πνπ έξρεηαη ζην ηξαπέδη πξέπεη λα παίμεη απφ ηε ζέζε
πνπ άθεζε ν πξνεγνχκελνο.

9.9 Επαλαθνξά κπάιαο ζε ζπγθεθξηκέλν ζεκείν (“Spot”)
Αλ ε κπάια δέθα (10) κπεη κε θάνπι ή push out, ή ζην ζπάζηκν, ή βγεη εθηφο
ηξαπεδηνχ, ή ρσξίο λα δεισζεί, ή ζε ιάζνο ηξχπα, επαλαθέξεηαη ζην foot spot.
(Βιέπε 1.4 Δπαλαθνξά κπάιαο ζε ζπγθεθξηκέλν ζεκείν (“Spot”.) Κακία άιιε κπάια
δελ επαλαθέξεηαη ζε spot ζην παηρλίδη.

9.10 Τππηθέο παξαβάζεηο («Φάνπι» / “Fouls”)
Αλ ν παίθηεο δηαπξάμεη/θάλεη έλα ηππηθφ θάνπι, ε ζεηξά πεξλά ζηνλ αληίπαιν. Η
ιεπθή κπάια είλαη «ζην ρέξη», θαη ν παίθηεο πνπ έξρεηαη ζην ηξαπέδη κπνξεί λα ηελ
ηνπνζεηήζεη νπνπδήπνηε πάλσ ζηελ παηθηηθή επηθάλεηα. (Βιέπε 1.5 «Λεπθή κπάια
ζην ρέξη» (“Cue Ball in Hand”.)
Οη αθφινπζεο πεξηπηψζεηο απνηεινχλ ηππηθά θάνπι ζην δεθάκπαιν:
6.1 Καηάιεμε ιεπθήο κπάιαο εληφο «ηξχπαο / ηζέπεο» ή εθηφο ηξαπεδηνχ
6.2 Δπαθή πξψηα κε ιάζνο κπάια («παίμηκν ιάζνο κπάιαο»). Η πξψηε κπάια κε ηελ
νπνία έξρεηαη ζε επαθή ε ιεπθή κπάια ζε θάζε ζηεθηά πξέπεη λα είλαη απηή κε ηνλ
κηθξφηεξν αξηζκφ πνπ παξακέλεη ζην ηξαπέδη.
6.3 Δπαθή κε κπάια ρσξίο αθφινπζε επαθή κε ζπφληα
6.4 Σηεθηά ρσξίο πφδη ζην πάησκα
6.5 Μπάια εθηφο ηξαπεδηνχ
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6.6 Άγγηγκα κπάιαο
6.7 Γηπιφ θηχπεκα / «θνιιεκέλεο» κπάιεο
6.8 Παξαηεηακέλε επαθή κεηαμχ ιεπθήο κπάιαο-πεηζάθη ζηέθαο («θαξφηζα»)
6.9 Σηεθηά κε κπάιεο αθφκα ζε θίλεζε
6.10 Λάζνο ηνπνζέηεζε ιεπθήο κπάιαο
6.12 Σηέθα κφλε ηεο πάλσ ζην ηξαπέδη
6.13 Παίμηκν εθηφο ζεηξάο
6.15 Αξγφ παίμηκν

9.11 Σνβαξέο παξαβάζεηο
Γηα ηελ πεξίπησζε 6.14 Τξία (3) ζπλερφκελα «θάνπι», ε πνηλή είλαη απψιεηα ηνπ
ηξέρνληνο frame. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ θαλφλα 6.16 Αληηαζιεηηθή επαθή, ν
δηαηηεηήο ζα επηιέμεη θαηάιιειε πνηλή αλάινγα κε ηε θχζε ηεο παξάβαζεο.

9.12 «Αδηέμνδν»
Σε πεξίπησζε πνπ πξνθχςεη «αδηέμνδν» ν παίθηεο πνπ έζπαζε ζην frame ζα ζπάζεη
μαλά. Βιέπε 1.12 «Αδηέμνδν».

10. Οδηγίες ανάγνωζης ηης Ελληνικής μεηάθραζης
Πξηλ από ηελ αλάγλσζε ησλ επηκέξνπο θαλόλσλ γηα θάζε παηρλίδη, πξνηείλεηαη ε
αλάγλσζε ησλ γεληθώλ θεθαιαίσλ 6 θαη 8 πξνο εμνηθείσζε κε ηελ εηδηθή νξνινγία ηνπ
παηρληδηνύ, απαξαίηεηε γηα ηελ πιήξε θαηαλόεζε ησλ θαλόλσλ. Θεσξείηαη επίζεο
απαξαίηεηε θαη ε αλάγλσζε ησλ αληίζηνηρσλ δηεζλώλ θαλνληζκώλ πξνο πεξαηηέξσ
θαηαλόεζε ησλ αγσληζηηθώλ ζπλζεθώλ ηνπ Ακεξηθάληθνπ κπηιηάξδνπ.
Λόγσ ηεο έιιεηςεο πιήξνπο αληηζηνηρίαο αλάκεζα ζηελ απζεληηθή νξνινγία θαη ηελ
απόδνζε ηεο ζηα Ειιεληθά, πξνηείλεηαη ε αλάγλσζε ηεο Ειιεληθήο κεηάθξαζεο ζε
ζπλδπαζκό κε ην πξσηόηππν θείκελν θαη πέξα από ηηο πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο
επηζεκαίλεηαη σο απαξαίηεην.
Υπελζπκίδεηαη ηέινο, πσο ζύκθσλα κε ην άξζξν 1.1 Επζύλεο ησλ παηθηώλ, ηελ ηειηθή
επζύλε γηα ηελ πιήξε γλώζε θαη θαηαλόεζε ησλ δηεζλώλ θαλόλσλ, ησλ θαλνληζκώλ
(ζύλνιν θαλόλσλ) θαη ησλ αγσληζηηθώλ πξνδηαγξαθώλ πνπ δηέπνπλ ην Ακεξηθάληθν
κπηιηάξδν θέξεη ν ίδηνο ν παίθηεο.-
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WPA (World Pool Billiard Association)
Παγθφζκηα Οκνζπνλδία Ακεξηθάληθνπ Μπηιηάξδνπ
Καλνληζκνί
(Ιζρχνπλ απφ 1/1/08)
Ειεχζεξε κεηάθξαζε ζηα Ειιεληθά: Αλδξηθφπνπινο Πέηξνο
Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ
1. Γηνηθεηηθή δηαθξηηηθή επρέξεηα
2. Δμαηξέζεηο ζηνπο Καλφλεο
3. Κψδηθαο ελδπκαζίαο / “Dress Code”
3.1 Άλδξεο
3.2 Γπλαίθεο
4. Αξρηθή ηνπνζέηεζε (ζηήζηκν) / «ρηχπεκα» ζην ηειάξν γηα ηηο κπάιεο
5. Παίδνληαο κε δηαηηεηή «πεξηνρήο»
6. Πνηλέο αληηαζιεηηθήο επαθήο
7. Γηακαξηπξία επί απνθάζεσλ
8. Οδεγίεο γηα δηαηηεηέο
9. Αληαπφθξηζε ηνπ δηαηηεηή
10. Πξνζζήθε θαλφλα ζην 8κπαιν
11. Δπαλαθνξά ζέζεο
12. Απνδνρή εμνπιηζκνχ
13. Άδεηαζκα ηξχπαο / ηζέπεο
14. Γηθαίσκα παίθηε γηα δηαθνπή ηνπ παηρληδηνχ / Time Out
15. Δπφκελα (κεηά ην αξρηθφ) ζπαζίκαηα
16. Σηήζηκν ζην ηειάξν γηα ηηο κπάιεο ζην ελληάκπαιν
17. Πξνυπνζέζεηο «αλνηρηνχ» ζπαζίκαηνο
18. Σθφπηκε αιιαγή πνξείαο ηεο ιεπθήο κπάιαο ζην ελαξθηήξην ζπάζηκν
19. Φξνλνκέηξεζε ζηεθηάο / “Shot Clock”
20. Φάνπι κφλν ηεο ιεπθήο κπάιαο
21. Αξγνπνξία παίθηε ζηελ έλαξμε αγψλα
22. Δμσηεξηθή παξεκβνιή
23. Πξνπνλεηηθή παξέκβαζε
24. «Θετθή παξέκβαζε»
25. Παξακνλή ζηελ θαξέθια θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα
26. Ταπηφρξνλε επαθή ρηππήκαηνο
27. Γειψλνληαο θνιιεκέλεο κπάιεο
28. Οδηγίες ανάγνωζης ηης Ελληνικής μεηάθραζης
[Σεκείσζε ζπληάθηε Αγγιηθήο έθδνζεο ησλ ΗΠΑ: Τν αξζεληθφ θχιν
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ιφγνπο εθθξαζηηθήο απινχζηεπζεο θαη δελ πξννξίδεηαη γηα λα
θαζνξίζεη ην θχιν ησλ παηθηψλ ή ησλ ππεπζχλσλ.]
[Οκνίσο αθνινπζείηαη θαη εδώ ζηελ ειεύζεξε κεηάθξαζε ζηα Ειιεληθά.]
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1. Δηνηθεηηθή δηαθξηηηθή επρέξεηα
Οη θαλνληζκνί απηνί πξνζεγγίδνπλ απαηηήζεηο ελδπκαζίαο, δηακαξηπξίεο, ζέκαηα
πξνγξακκαηηζκνχ, θαη άιια ζέκαηα πνπ δελ απνηεινχλ κέξνο ησλ θαλφλσλ ηνπ
παηρληδηνχ αιιά ρξεηάδνληαη λα ξπζκίδνληαη ζε θάζε δηνξγάλσζε. Οξηζκέλεο πηπρέο
εθαξκνγήο ησλ θαλνληζκψλ δηαθέξνπλ απφ δηνξγάλσζε ζε δηνξγάλσζε, φπσο ν
αξηζκφο ησλ ζεη ζε έλα καηο θαη πνηνο ζα ζπάζεη (αλνίμεη) ηηο κπάιεο κεηά ην πξψην
frame ζην ελληάκπαιν. Οη ππεχζπλνη κίαο δηνξγάλσζεο θέξνπλ ηελ επζχλε
εθαξκνγήο ησλ θαλνληζκψλ. Οη θαλνληζκνί απηνί δελ έρνπλ ηελ ίδηα ηζρχ κε ηνπο
θαλφλεο, νη θαλφλεο έρνπλ πξνηεξαηφηεηα.

2. Εμαηξέζεηο ζηνπο θαλφλεο
Οη θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ πνπ βξίζθνληαη ζε ηζρχ δε κπνξνχλ λα αιιάμνπλ εθηφο
εάλ εθδνζεί εηδηθή αλαθνίλσζε απφ ηνλ αζιεηηθφ ππεχζπλν ηεο WPA ή άιινλ
επίζεκν ηεο WPA γηα κία ζπγθεθξηκέλε δηνξγάλσζε. Γξαπηή εμήγεζε γηα
νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηνπο θαλφλεο πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκε ζηε ζπλάληεζε ησλ
παηθηψλ πξηλ απφ / θαηά ηελ έλαξμε ηεο δηνξγάλσζεο (“Players’ meeting”).

3. Κψδηθαο ελδπκαζίαο / “Dress Code”
Η ελδπκαζία ηνπ θάζε παίθηε πξέπεη πάληα λα αληαπνθξίλεηαη ζην αγσληζηηθφ
επίπεδν θαη λα είλαη θαζαξή, θαηάιιειε θαη ζε θαιή θαηάζηαζε. Αλ έλαο παίθηεο
δελ είλαη ζίγνπξνο γηα ηελ εγθπξφηεηα / λνκηκφηεηα ηεο ελδπκαζίαο ηνπ, ν παίθηεο
ζα πξέπεη λα πξνζεγγίζεη ηνλ ππεχζπλν δηνξγάλσζεο πξηλ απφ ηνπο αγψλεο θαη λα
ξσηήζεη αλ ε ελδπκαζία είλαη έγθπξε. Ο ππεχζπλνο δηνξγάλσζεο έρεη ηνλ ηειηθφ
ιφγν ζε φηη αθνξά ηελ εγθπξφηεηα ελδπκαζίαο. Σε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ν
ππεχζπλνο δηνξγάλσζεο κπνξεί λα επηηξέςεη ζε έλαλ παίθηε λα αγσληζηεί
παξαβηάδνληαο ηνλ θψδηθα ελδπκαζίαο, π.ρ. ζε πεξίπησζε απψιεηαο αεξνπνξηθψλ
ρεηξαπνζθεπψλ. Έλαο παίθηεο ελδέρεηαη λα απνθιεηζηεί γηα παξαβίαζε ηνπ θψδηθα
ελδπκαζίαο.
Αλ δελ ππάξρεη αλαθνίλσζε πξηλ απφ ηε δηνξγάλσζε, ζεσξείηαη φηη ηζρχεη ν
θψδηθαο ελδπκαζίαο ηεο WPA. Οη αθφινπζεο είλαη νη ηξέρνπζεο απαηηήζεηο γηα ηα
παγθφζκηα πξσηαζιήκαηα (“World Championships”) θαη ηηο δηνξγαλψζεηο
παγθνζκίνπ εκβέιεηαο (“World Tour events”).
3.1 Άλδξεο
Οη άλδξεο κπνξνχλ λα θνξάλε θαλνληθφ πνπθάκηζν κε γηαθά ή κπινχδα ηχπνπ
“polo” νπνηνπδήπνηε ρξψκαηνο. Τν πνπθάκηζν / κπινχδα πξέπεη λα κπαίλεη κέζα απφ
ην παληειφλη. Πξέπεη λα είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη θαζαξφ / θαζαξή. Γελ
επηηξέπνληαη κπινχδεο ηχπνπ “T – shirt”. Τν πνπθάκηζν / κπινχδα πξέπεη λα έρεη
ηνπιάρηζηνλ θνληφ καλίθη.
Τα παληειφληα πξέπεη λα είλαη θαζαξά, ζε θαιή θαηάζηαζε θαη κπνξνχλ λα είλαη
νπνηνπδήπνηε ρξψκαηνο. Παληειφληα ηχπνπ “Denim / blue jeans” δελ επηηξέπνληαη
νπνηνπδήπνηε ρξψκαηνο δελ επηηξέπνληαη αλ θαη επηηξέπεηαη ζρέδην «ηχπνπ jean».
Τα παπνχηζηα πξέπεη λα είλαη θνκςά επίζεκνπ ηχπνπ πνπ λα ηαηξηάδνπλ ζηελ
ελδπκαζία. Παπνχηζηα ηχπνπ “Sneakers” θαη ζαλδάιηα δελ επηηξέπνληαη. Αζιεηηθά
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παπνχηζηα κε ζθνχξα πάλσ επηθάλεηα απφ δέξκα ή πιηθφ ηχπνπ δέξκαηνο
επηηξέπνληαη αιιά ππφθεηληαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ ππεχζπλνπ δηνξγάλσζεο.
3.2 Γπλαίθεο
Οη γπλαίθεο κπνξνχλ λα θνξάλε πνπθάκηζν, θνκςφ “top”, θφξεκα, κπινχδα ή
“polo”. Μπινχδεο ηχπνπ “T – shirt” δελ επηηξέπνληαη.
Τα παληειφληα πξέπεη λα είλαη θαζαξά, ζε θαιή θαηάζηαζε θαη κπνξνχλ λα είλαη
νπνηνπδήπνηε ρξψκαηνο. Παληειφληα ηχπνπ “Denim / blue jeans” δελ επηηξέπνληαη
νπνηνπδήπνηε ρξψκαηνο δελ επηηξέπνληαη αλ θαη επηηξέπεηαη ζρέδην «ηχπνπ jean».
Οη γπλαίθεο παίθηξηεο κπνξνχλ λα θνξάλε θνχζηεο νη νπνίεο πξέπεη λα θαιχπηνπλ
ηα γφλαηα.
Τα παπνχηζηα πξέπεη λα είλαη θνκςά επίζεκνπ ηχπνπ πνπ λα ηαηξηάδνπλ ζηελ
ελδπκαζία. Παπνχηζηα ηχπνπ “Sneakers” θαη ζαλδάιηα δελ επηηξέπνληαη. Αζιεηηθά
παπνχηζηα κε ζθνχξα πάλσ επηθάλεηα απφ δέξκα ή πιηθφ ηχπνπ δέξκαηνο
επηηξέπνληαη αιιά ππφθεηληαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ ππεχζπλνπ δηνξγάλσζεο.

4. Αξρηθή ηνπνζέηεζε (ζηήζηκν) / «ρηχπεκα» ζην ηειάξν γηα ηηο
κπάιεο
Έλα ηξαπέδη ζεσξείηαη φηη είλαη «ρηππεκέλν» φηαλ έλα εηδηθφ πεξίγξακκα /
ηακπιέηα ηνπνζεηείηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ ηειάξνπ, νη κπάιεο ηνπνζεηνχληαη εληφο ηεο
ηακπιέηαο θαη ρηππηνχληαη ζηε ζέζε ηνπο. Απηή ε δηαδηθαζία αληηθαζηζηά ηε ρξήζε
ηνπ παξαδνζηαθνχ ηξηγσληθνχ ηειάξνπ, θαη εμαζθαιίδεη έλα γξήγνξν, «δεκέλν»
ηειάξν κε ηηο κπάιεο θαιά θνιιεκέλεο κεηαμχ ηνπο. Η επηινγή αλάκεζα ζην ρηχπεκα
κέζσ ηακπιέηαο θαη ην παξαδνζηαθφ ζηήζηκν παξακέλεη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ
δηνξγαλσηή. Οη παίθηεο δελ πξέπεη πνηέ λα ρηππνχλ ηηο κπάιεο ζην ζηήζηκν, κφλν
επίζεκνη ηεο δηνξγάλσζεο πξέπεη λα ρηππνχλ ή λα μαλαρηππνχλ (εθφζνλ ρξεηαζηεί)
ηηο κπάιεο ζηελ πεξηνρή ηνπ ηειάξνπ.
Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ρηχπεκα ζηηο κπάιεο κέζσ ηακπιέηαο,
κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε ηηο αξκφδηεο αξρέο ηνπ Ακεξηθάληθνπ κπηιηάξδνπ
ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ.

5. Παίδνληαο κε δηαηηεηή «πεξηνρήο»
Δλδέρεηαη κία δηνξγάλσζε λα δηεμάγεηαη κε δηαηηεηέο «πεξηνρήο» κε ηνλ θάζε έλαλ
ππεχζπλν γηα δηάθνξα ηξαπέδηα θαη ρσξίο δηαηηεηή κφληκα ζε θάζε ηξαπέδη. Σε απηήλ
ηελ πεξίπησζε νη παίθηεο αλακέλεηαη λα εμαθνινπζνχλ λα ηεξνχλ φινπο ηνπο
θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ. Ο πξνηεηλφκελνο ηξφπνο δηεμαγσγήο ζε ηέηνηα πεξίπησζε
έρεη σο εμήο.
Ο παίθηεο πνπ δελ έρεη ζεηξά ζην ηξαπέδη εθηειεί φια ηα θαζήθνληα ηνπ δηαηηεηή.
Αλ, πξηλ απφ κία ηδηαίηεξε ζηεθηά, ν παίθηεο πνπ έρεη ζεηξά ζην ηξαπέδη ληψζεη φηη ν
αληίπαινο ηνπ δε ζα κπνξέζεη λα θξίλεη θαηάιιεια ηε ζηεθηά, ζα πξέπεη λα δεηήζεη
απφ ηνλ δηαηηεηή πεξηνρήο λα παξαθνινπζήζεη ηε ζηεθηά. Ο παίθηεο πνπ δελ έρεη
ζεηξά ζην ηξαπέδη κπνξεί επίζεο λα δεηήζεη ηέηνηα βνήζεηα αλ ληψζεη φηη δε κπνξεί ή
δελ επηζπκεί λα θξίλεη ηε ζηεθηά. Καη νη δχν παίθηεο έρνπλ ην δηθαίσκα λα δηαθφςνπλ
ην παηρλίδη κέρξη λα ηθαλνπνηεζνχλ απφ ηνλ ηξφπν δηαηηεζίαο ζην καηο. Αλ κία
δηέλεμε πξνθχςεη αλάκεζα ζηνπο δχν παίθηεο ζε καηο ρσξίο δηαηηεηή, θαη δεηεζεί
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απφ ηνλ δηαηηεηή πεξηνρήο λα πάξεη κία απφθαζε ρσξίο λα έρεη δεη ην ιφγν ηεο
δηέλεμεο, ζα πξέπεη απηφο λα πξνζπαζήζεη πξνζεθηηθά λα θαηαλνήζεη φζν ην
δπλαηφλ πιήξσο ηελ πεξίπησζε. Απηφ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο πξνο
έκπηζηνπο κάξηπξεο, αλαζθφπεζε νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ ή αλαπαξάζηαζε ηεο
ζηεθηάο. Αλ δεηεζεί απφ ηνλ δηαηηεηή πεξηνρήο λα θαζνξίζεη αλ έγηλε θάνπι θαη δελ
ππάξρνπλ απνδείμεηο γηα θάηη ηέηνην πέξα απφ ηνλ ηζρπξηζκφ ηνπ ελφο παίθηε ελψ ν
άιινο παίθηεο ηζρπξίδεηαη φηη δελ έγηλε θάνπι, ηφηε ζεσξείηαη φηη δελ έγηλε θάνπι.

6. Πνηλέο αληηαζιεηηθήο επαθήο
Οη θαλφλεο θαη νη θαλνληζκνί παξέρνπλ ζηνλ δηαηηεηή θαη ηνπο άιινπο επίζεκνπο
ζεκαληηθφ εχξνο θαηά ηελ εθαξκνγή πνηλψλ ζε αληηαζιεηηθή επαθή. Γηάθνξνη
παξάγνληεο πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ζε ηέηνηεο απνθάζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
πξνεγνχκελσλ επαθψλ, πξνεγνχκελσλ πξνεηδνπνηήζεσλ, ζνβαξφηεηαο ηεο
παξάβαζεο, θαη πιεξνθνξηψλ πνπ κπνξεί λα έρνπλ δνζεί ζηνπο παίθηεο ζηε
ζπλάληεζε παηθηψλ θαηά ηελ έλαξμε ηεο δηνξγάλσζεο. Δπηπιένλ, ην επίπεδν ηεο
δηνξγάλσζεο κπνξεί λα ζπλππνινγηζηεί θαζψο νη παίθηεο ζε θνξπθαίν επίπεδν
αλακέλεηαη λα είλαη πιήξσο ελεκεξσκέλνη ζε φηη αθνξά ηνπο θαλφλεο θαη ηνπο
θαλνληζκνχο, ελψ νη ζρεηηθά αξράξηνη ελδέρεηαη λα κελ έρνπλ πιήξε αληίιεςε πεξί
ηνπ ηξφπνπ εθαξκνγήο ησλ θαλφλσλ.

7. Δηακαξηπξία επί απνθάζεσλ
Αλ έλαο παίθηεο ρξεηάδεηαη κία απφθαζε λα παξζεί, ην πξψην άηνκν κε ην νπνίν
πξέπεη λα έξζεη ζε επαθή είλαη ν δηαηηεηήο. Ο δηαηηεηήο ζα θαηαιήμεη ζηελ απφθαζε
ηνπ κε θάζε κέζν ην νπνίν θξίλεη σο θαηάιιειν. Αλ έλαο παίθηεο επηζπκεί λα
δηακαξηπξεζεί απέλαληη ζηελ απφθαζε απηή, κπνξεί λα έξζεη ζε επαθή κε ηνλ
επηθεθαιήο ησλ δηαηηεηψλ θαη κεηά απφ απηφλ ηνλ ππεχζπλν δηνξγάλσζεο. Σε θάζε
επίζεκε δηνξγάλσζε, ε απφθαζε ηνπ ππεχζπλνπ δηνξγάλσζεο είλαη δεζκεπηηθή θαη
ηειηθή. Σηα παγθφζκηα πξσηαζιήκαηα ηεο WPA, κπνξεί λα γίλεη έλζηαζε ζηνλ
αζιεηηθφ ππεχζπλν ηεο WPA, εθφζνλ είλαη παξψλ. Απαηηείηαη θαηάζεζε 100$ απφ
ηνλ δηακαξηπξφκελν γηα κία ηέηνηα έλζηαζε ε νπνία θαη ζα θαηαζρεζεί ζε πεξίπησζε
αξλεηηθήο (γηα ηνλ δηακαξηπξφκελν) ηειηθήο απφθαζεο.
Έλαο παίθηεο επηηξέπεηαη λα δεηήζεη επαλεμέηαζε έκπξαθηεο απφθαζεο δηαηηεηή
κφλν κία θνξά. Αλ δεηήζεη επαλεμέηαζε ηνπ ηδίνπ δεηήκαηνο γηα δεχηεξε θνξά, απηφ
ζα αληηκεησπηζηεί σο αληηαζιεηηθή επαθή.

8. Οδεγίεο γηα δηαηηεηέο
Ο δηαηηεηήο ζα θαζνξίζεη φια ηα αληηθεκεληθά δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηνπο θαλφλεο,
ζα δηαηεξήζεη δίθαηεο ζπλζήθεο παηρληδηνχ, ζα δειψζεη θάνπι, θαη ζα αλαιάβεη θάζε
άιιε ελέξγεηα φπσο απαηηείηαη απφ ηνπο θαλφλεο. Ο δηαηηεηήο ζα δηαθφςεη ην
παηρλίδη φηαλ νη ζπλζήθεο δελ επηηξέπνπλ δίθαηε δηεμαγσγή (“fair play”). Τν παηρλίδη
ζα δηαθνπεί επίζεο φηαλ κία δήισζε ή απφθαζε ακθηζβεηείηαη. Ο δηαηηεηήο ζα
αλαθνηλψζεη θάνπι θαη άιιεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο φπσο απαηηείηαη απφ ηνπο
θαλφλεο. Θα απαληήζεη εξσηήζεηο φπσο απαηηείηαη απφ ηνπο θαλφλεο ζε δεηήκαηα
φπσο ε αξίζκεζε ησλ θάνπι. Γελ πξέπεη λα δψζεη ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε ηελ
εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ, ή άιια ζεκεία ηνπ παηρληδηνχ γηα ηα νπνία δελ απαηηείηαη
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απφ ηνπο θαλφλεο λα κηιήζεη. Μπνξεί λα βνεζήζεη ηνλ παίθηε δίλνληαο θαη
επαλαηνπνζεηψληαο ηε κεραληθή γέθπξα. Αλ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ εθηέιεζε ηεο
ζηεθηάο, ν δηαηηεηήο ή θάπνηνο βνεζφο ζα θξαηήζεη ην θσο καθξηά απφ ηε ζηεθηά.
Όηαλ έλα παηρλίδη πεξηιακβάλεη θαλφλα ηξηψλ (3) θάνπι, ν δηαηηεηήο πξέπεη λα
γλσζηνπνηήζεη ζηνπο παίθηεο θάζε δεχηεξν θάνπι φηαλ απηφ ζπκβαίλεη θαη φηαλ ν
παίθηεο πνπ βξίζθεηαη ζε / έρεη / παίδεη κε δχν θάνπι επηζηξέθεη κε ηε ζεηξά ηνπ ζην
ηξαπέδη. Η πξψηε πξνεηδνπνίεζε δελ απαηηείηαη απφ ηνπο θαλφλεο αιιά ρξεζηκεχεη
πξνο απνθπγή παξεμεγήζεσλ αξγφηεξα. Αλ ππάξρεη πίλαθαο ζθνξ ζηνλ νπνίν
θαίλεηαη (νξαηή ζηνπο παίθηεο) ε αξίζκεζε ησλ θάνπι, θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ησλ
πξνεηδνπνηήζεσλ.

9. Αληαπφθξηζε ηνπ δηαηηεηή
Ο δηαηηεηήο ππνρξενχηαη λα απαληήζεη ζηα αηηήκαηα ησλ παηθηψλ ζρεηηθά κε
αληηθεηκεληθά δεδνκέλα, φπσο ην αλ κία κπάια βξίζθεηαη εληφο ηεο πεξηνρήο ηνπ
ηειάξνπ, αλ κία κπάια βξίζθεηαη πίζσ απφ ηε γξακκή ζπαζίκαηνο, πνην είλαη ην
ζθνξ ηνπ αγψλα, πφζνη πφληνη ρξεηάδνληαη γηα ηε λίθε, αλ έλαο παίθηεο ή ν αληίπαινο
ηνπ βξίζθεηαη / έρεη / παίδεη κε θάνπι πνπ έρεη πξνεγεζεί, πνηνο θαλφλαο ζα
εθαξκνζηεί αλ κία ηδηαίηεξε ζηεθηά παηρηεί θιπ. Όηαλ εξσηάηαη πξνο δηεπθξίληζε
ελφο θαλφλα, ν δηαηηεηήο ζα εμεγήζεη ηνλ θαλφλα πνπ εθαξκφδεηαη φζν ην δπλαηφλ
θαιχηεξα, αιιά νπνηαδήπνηε αζαθήο εμήγεζε απφ ηνλ δηαηηεηή δελ πξνζηαηεχεη ηνλ
παίθηε απφ ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο ηνπο. Ο δηαηηεηήο
δελ πξέπεη λα πξνηείλεη ή λα παξέρεη νπνηαδήπνηε ππνθεηκεληθή γλψκε πνπ ελδέρεηαη
λα επεξεάζεη ην παηρλίδη, φπσο ην αλ έλα θαιφ ρηχπεκα κπνξεί λα επηηεπρζεί ζε κία
πξνζδνθψκελε ζηεθηά, ην αλ έλαο ζπλδπαζκφο κπνξεί λα επηηεπρζεί, ην πσο θαίλεηαη
λα παίδεη ην ηξαπέδη θιπ.

10. Πξνζζήθε θαλφλα ζην 8κπαιν
Αλ ηα group απφ κπάιεο έρνπλ θαζνξηζηεί θαη ν παίθηεο πνπ έρεη ζεηξά ζην ηξαπέδη
ζηεθάξεη πξνο θαη βάιεη θαηά ιάζνο κπάια απφ ην group ηνπ αληηπάινπ, ην θάνπι
πξέπεη λα δεισζεί πξνηνχ παηρηεί ε επφκελε ζηεθηά. Μεηά ηελ αλαγλψξηζε απφ έλαλ
εθ ησλ παηθηψλ ή ηνλ δηαηηεηή φηη ηα group έρνπλ αληηζηξαθεί, ην παηρλίδη ζηακαηά
θαη μαλαπαίδεηαη κε ηνλ παίθηε πνπ έζπαζε αξρηθά λα παίδεη μαλά απφ ην ζπάζηκν.

11. Επαλαθνξά ζέζεο
Σε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε είλαη απαξαίηεην λα κεηαβιεζεί κία ζέζε πνπ έρνπλ νη
κπάιεο, είλαη απνθιεηζηηθφ θαζήθνλ θαη επζχλε ηνπ δηαηηεηή λα εθηειέζεη απηή ηελ
ελέξγεηα. Μπνξεί λα θαηαιήμεη ζηελ απφθαζε ηνπ κε θάζε κέζν ην νπνίν θξίλεη σο
θαηάιιειν ηε δεδνκέλε ζηηγκή. Μπνξεί λα ζπκβνπιεπηεί ηνλ έλαλ ή θαη ηνπο δχν
παίθηεο γηα απηφ, σζηφζν, ε ηδηαίηεξε άπνςε ελφο παίθηε δελ ηνλ δεζκεχεη θαη
κπνξεί λα κεηαβάιιεη ηελ θξίζε ηνπ. Κάζε εκπιεθφκελνο παίθηεο έρεη ην δηθαίσκα
λα ακθηζβεηήζεη ηελ θξίζε ηνπ δηαηηεηή κφλν κία θνξά, αιιά κεηά απφ απηφ
απνκέλεη ζηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ δηαηηεηή λα επαλαθέξεη ή φρη ηε κπάια ή ηηο
κπάιεο ζηελ αξρηθή ζέζε.
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12. Απνδνρή εμνπιηζκνχ
Μεηά ηελ έλαξμε κίαο δηνξγάλσζεο ή ελφο καηο, ν παίθηεο δελ έρεη ην δηθαίσκα λα
ακθηζβεηήζεη ηελ πνηφηεηα ή ηελ εγθπξφηεηα / λνκηκφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ
παξέρεηαη απφ ηνλ δηνξγαλσηή εθηφο εάλ ην αίηεκα ηνπ ππνζηεξίδεηαη απφ ηνλ
δηαηηεηή ή ηνλ ππεχζπλν δηνξγάλσζεο, νπνηαδήπνηε δηακαξηπξία πξέπεη λα γίλεηαη εθ
ησλ πξνηέξσλ.

13. Άδεηαζκα ηξχπαο / ηζέπεο
Γηα λα ζεσξεζεί κία κπάια φηη βξίζθεηαη εληφο ηξχπαο, πξέπεη λα πιεξνί φιεο ηηο
πξνυπνζέζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ θαλφλα 8.3 Καηάιεμε κπάιαο εληφο ηξχπαο
(ηζέπεο). Αλ θαη ε ην έξγν ηνπ αδεηάζκαηνο ηξχπαο απφ κπάιεο ζπκπεξηιακβάλεηαη
ζηελ πεξηγξαθή ησλ θαζεθφλησλ ηνπ δηαηηεηή, ε ηειηθή επζχλε γηα νπνηνδήπνηε
θάνπι ζπκβεί σο απνηέιεζκα κία ηέηνηαο θαθνδηαρείξηζεο απνκέλεη πάληα ζηνλ
παίθηε πνπ έρεη ζεηξά ζην ηξαπέδη. Δπί απνπζίαο ηνπ δηαηηεηή, γηα παξάδεηγκα ζηελ
πεξίπησζε ηνπ δηαηηεηή πεξηνρήο, ν παίθηεο κπνξεί λα εθηειέζεη ηελ ελέξγεηα απηή
κφλνο ηνπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα θάλεη θαζαξή θαη εκθαλή ηελ πξφζεζε ηνπ ζηνλ
αληίπαιν.

14. Δηθαίσκα παίθηε γηα δηαθνπή ηνπ παηρληδηνχ / Time Out
Δθηφο εάλ δηεπθξηλίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηνλ δηνξγαλσηή, θάζε παίθηεο δηθαηνχηαη
λα πάξεη έλα time out ησλ πέληε (5) ιεπηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ελφο καηο πνπ παίδεηαη
ζηα ελλέα (9) παηρλίδηα (γηα ην νθηάκπαιν) θαη ζηα δεθαηξία (13) παηρλίδηα (γηα ην
ελληάκπαιν). Αλ ηα καηο είλαη ζπληνκφηεξα απφ απηφ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα γηα
time out. Γηα λα αζθήζεη ην δηθαίσκα ηνπ γηα time out έλαο παίθηεο πξέπεη λα:
(1) ελεκεξψζεη ηνλ δηαηηεηή γηα ηελ πξφζεζε ηνπ θαη, (2) επηβεβαηψζεη φηη ν
δηαηηεηήο γλσξίδεη ην γεγνλφο θαη ην ζεκείσζε ζην θχιιν αγψλα θαη, (3)
επηβεβαηψζεη φηη ν δηαηηεηήο έρεη καξθάξεη (κε θαηάιιειε ζήκαλζε) ην ηξαπέδη γηα
ηε δηαθνπή ηνπ παηρληδηνχ. (Η ηππηθή δηαδηθαζία είλαη λα ηνπνζεηεζεί κία ζηέθα
κφλε ηεο ζηελ παηθηηθή επηθάλεηα.)
Ο αληίπαινο πξέπεη λα παξακείλεη ζηε ζέζε ηνπ φπσο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
παηρληδηνχ, ζε πεξίπησζε πνπ εκπιαθεί ζε ελέξγεηα εθηφο ησλ ηππηθψλ αγσληζηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ απηφ ζα ζεσξεζεί σο ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηνο γηα time out θαη δε ζα
επηηξαπεί πεξαηηέξσ ρξήζε ηνπ.
Τν time out ζην νθηάκπαιν θαη ζην ελληάκπαιν παίξλεηαη αλάκεζα ζηα frames θαη
φηαλ ην παηρλίδη βξίζθεηαη ζε δηαθνπή.
Σην 14.1 ζπλερέο (straight pool), ην time out μεθηλά αλάκεζα ζηα ηειάξα (“frames”),
θαη ν παίθηεο πνπ έρεη ζεηξά ζην ηξαπέδη κπνξεί λα ζπλερίζεη λα παίδεη θαλνληθά ζηε
ζεηξά ηνπ αλ ν αληίπαινο απνθαζίζεη λα πάξεη ην δηθφ ηνπ time out. Αλ έλαο παίθηεο
πνπ δελ έρεη ζεηξά ζην ηξαπέδη πάξεη time out, πξέπεη λα επηβεβαηψζεη φηη ππάξρεη
δηαηηεηήο πνπ επηβιέπεη ην ηξαπέδη θαηά ην δηάζηεκα ηεο απνπζίαο ηνπ, αιιηψο δελ
έρεη δηθαίσκα δηακαξηπξίαο απέλαληη ζε νπνηνδήπνηε αθαηάιιειν παίμηκν απφ ηνλ
παίθηε πνπ βξίζθεηαη ζην ηξαπέδη ζηε ζεηξά ηνπ.
Ο παίθηεο πνπ παίξλεη ην time out πξέπεη λα ζπκάηαη φηη νη ελέξγεηεο ηνπ πξέπεη λα
εληάζζνληαη ζην πλεχκα ηνπ παηρληδηνχ θαη αλ ελεξγήζεη δηαθνξεηηθά, ππφθεηηαη ζε
πνηλή γηα αληηαζιεηηθή επαθή. Αλ έλαο παίθηεο ππνθέξεη απφ ηαηξηθφ πξφβιεκα, ν
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ππεχζπλνο δηνξγάλσζεο κπνξεί επηιέμεη λα πξνζαξκφζεη θαηάιιεια ηνλ επηηξεπηφ
αξηζκφ ησλ time out.

15. Επφκελα (κεηά ην αξρηθφ) ζπαζίκαηα
Γηα λα απνθαζηζηεί πνηνο ζα ζπάζεη ζηα frames κεηά ην πξψην, ζε παηρλίδηα φπσο
ζην ελληάκπαιν, ν δηνξγαλσηήο κπνξεί λα επηιέμεη δηαδηθαζία δηαθνξεηηθή απφ
απηήλ πνπ παξαηίζεηαη ζηνπο θαλφλεο. Γηα παξάδεηγκα ν ληθεηήο (ηνπ frame) κπνξεί
λα ζπάεη ή νη παίθηεο λα ελαιιάζζνπλ «ζεη» ησλ ηξηψλ ζπλερφκελσλ ζπαζηκάησλ.

16. Σηήζηκν ζην ηειάξν γηα ηηο κπάιεο ζην ελληάκπαιν
Όπσο δειψλεηαη ζηνλ θαλφλα 2.2 Αξρηθή ηνπνζέηεζε (ζηήζηκν) γηα ηηο κπάιεο, νη
ππφινηπεο κπάιεο εθηφο ηεο κπάιαο έλα (1) θαη ηεο κπάιαο ελλέα (9) ηνπνζεηνχληαη
ηπραία ζην ηειάξν θαη δελ πξέπεη λα κπαίλνπλ ζε ζθφπηκε/ζπγθεθξηκέλε
ζεηξά/πξφηππν ζε θαλέλα frame. Αλ δελ ζηήλεη ηηο κπάιεο δηαηηεηήο, θαη έλαο
παίθηεο ζεσξεί φηη ν αληίπαινο ηνπ ηνπνζεηεί ζθφπηκα ηηο κπάιεο ζην ηειάξν ζε
ζπγθεθξηκέλε ζεηξά, κπνξεί λα ην επηζεκάλεη ζε θάπνηνλ ππεχζπλν ηεο δηνξγάλσζεο.
Αλ ν ππεχζπλνο ηεο δηνξγάλσζεο επηβεβαηψζεη φηη ν παίθηεο ηνπνζεηεί ζθφπηκα ηηο
κπάιεο ζην ηειάξν ζε ζπγθεθξηκέλε ζεηξά, ν παίθηεο ζα ιάβεη επίζεκε
πξνεηδνπνίεζε γηα λα ζηακαηήζεη λα ην θάλεη. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα έρεη
πξνεηδνπνηεζεί, αλ ν παίθηεο ζπλερίζεη λα ηνπνζεηεί ζθφπηκα ηηο κπάιεο ζην ηειάξν
ζε ζπγθεθξηκέλε ζεηξά, ζα ηνπ επηβιεζεί πνηλή γηα αληηαζιεηηθή επαθή.

17. Πξνυπνζέζεηο «αλνηρηνχ» ζπαζίκαηνο
Ο δηνξγαλσηήο κπνξεί λα ζέζεη επηπιένλ απαηηήζεηο γηα ην ζπάζηκν ζε παηρλίδηα
φπνπ απαηηείηαη «αλνηρηφ» ζπάζηκν φπσο ην ελληάκπαιν. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα
απαηηείηαη λα νδεγνχληαη ηξεηο (3) κπάιεο πίζσ απφ ηε γξακκή ζπαζίκαηνο ή λα
κπνπλ ζε ηξχπεο.

18. Σθφπηκε αιιαγή πνξείαο ηεο ιεπθήο κπάιαο ζην ελαξθηήξην
ζπάζηκν
Μπνξεί ζε έλα ζπάζηκν ν παίθηεο πνπ ην εθηειεί λα θάλεη «θαιηζνζηεθηά» θαη λα
πξνζπαζήζεη λα εκπνδίζεη ηε ιεπθή κπάια απφ ην λα δηαγξάςεη ηελ θαλνληθή ηεο
πνξεία, αιιάδνληαο ηεο πνξεία κε ηε ζηέθα ή κε θάπνην άιιν κέζν. Απηή ε πξαθηηθή
θαη άιιεο παξφκνηεο πξαθηηθέο απαγνξεχνληαη απζηεξά ζχκθσλα κε ηνλ θαλφλα πεξί
αληηαζιεηηθήο επαθήο, θαλφλαο 6.16 (β). Οη παίθηεο δελ πξέπεη πνηέ λα αγγίδνπλ
ζθφπηκα νπνηαδήπνηε κπάια πνπ κεηέρεη ζην παηρλίδη εθηφο ηεο θίλεζεο πξνο ηα
εκπξφο πνπ πξαγκαηνπνηεί ην πεηζάθη ηεο ζηέθαο ζηε ιεπθή κπάια ζε κία έγθπξε
ζηεθηά. Η πνηλή γηα έλα ηέηνην θάνπι ζα θαζνξηζηεί απφ ηνλ δηαηηεηή αλάινγα κε ηηο
νδεγίεο πεξί αληηαζιεηηθήο επαθήο ζηνλ θαλφλα 6.16 Αληηαζιεηηθή επαθή.

19. Χξνλνκέηξεζε ζηεθηάο / “Shot Clock”
Φξνλνκέηξεζε ζηηο ζηεθηέο κπνξεί λα δεηεζεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαηά ηε δηάξθεηα
ελφο αγψλα απφ θάπνηνλ επίζεκν δηνξγάλσζεο ή έλαλ εθ ησλ δχν παηθηψλ πνπ
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εκπιέθνληαη ζηνλ αγψλα. Ο ππεχζπλνο δηνξγάλσζεο ή άιινο αξκφδηνο επίζεκνο
απνθαζίδεη αλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαηάιιειν ξνιφη (“shot clock”) ή φρη. Αλ
ρξεζηκνπνηεζεί ξνιφη, θαη νη δχν παίθηεο ζα ρξνλνκεηξνχληαη θαη ζα ππάξρεη
επίζεκνο ππεχζπλνο ρξνλνκέηξεζεο γηα φζν δηαξθέζεη ν αγψλαο. Όπσο πξνηείλεηαη,
νη παίθηεο ζα έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο ηξηάληα πέληε (35) δεπηεξφιεπηα αλά ζηεθηά κε
κία πξνεηδνπνίεζε φηαλ απνκέλνπλ δέθα (10) δεπηεξφιεπηα. Σε θάζε παίθηε ζα
επηηξέπεηαη κία επέθηαζε (“extension”) ρξφλνπ ησλ είθνζη πέληε (25) δεπηεξνιέπησλ
ζε θάζε frame. Η ρξνλνκέηξεζε ζηεθηάο μεθηλά φηαλ ζηακαηήζνπλ φιεο νη κπάιεο λα
θηλνχληαη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ πνπ πεξηζηξέθνληαη. Η ρξνλνκέηξεζε
ζηεθηάο ζηακαηά φηαλ ην πεηζάθη ηεο ζηέθαο ρηππά ηε ιεπθή κπάια γηα λα μεθηλήζεη
έλα ρηχπεκα ή φηαλ ιήμεη ν ρξφλνο πνπ έρεη ν παίθηεο ζηε δηάζεζε ηνπ γηα λα
εθηειέζεη ηε ζηεθηά. Αλ έλαο παίθηεο μεκείλεη απφ ρξφλν, ζα είλαη έλα ηππηθφ θάνπι.

20. Φάνπι κφλν ηεο ιεπθήο κπάιαο
Αλ δελ ππάξρεη δηαηηεηήο πνπ λα επηβιέπεη έλα καηο, απηφ κπνξεί λα παηρηεί κε
εθαξκνγή κφλν ησλ θάνπι ηεο ιεπθήο κπάιαο. Με άιια ιφγηα, άγγηγκα ή
κεηαθίλεζε νπνηαζδήπνηε κπάιαο εθηφο ηεο ιεπθήο κπάιαο δε ζεσξείηαη θάνπι
εθηφο εάλ αιιάμεη ην απνηέιεζκα ηεο ζηεθηάο είηε αγγίδνληαο κία άιιε κπάια είηε
νπνηαδήπνηε κπάια, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ιεπθήο κπάιαο, δηαζρίζεη ηελ
πεξηνρή πνπ θαηείρε αξρηθά ε κπάια πνπ κεηαθηλήζεθε. Αλ θάηη ηέηνην δε ζπκβεί, ν
παίθηεο πνπ έρεη ζεηξά ζην ηξαπέδη έρεη ηελ επηινγή είηε λα αθήζεη ηε κπάια πνπ
κεηαθηλήζεθε εθεί πνπ θαηέιεμε είηε λα επαλαθέξεη ηε κπάια φζν ην δπλαηφλ πην
θνληά ζηελ αξρηθή ηεο ζέζε κε ηε ζχκθσλε γλψκε θαη ησλ δχν παηθηψλ.
Αλ έλαο παίθηεο εθηειέζεη ηελ επφκελε ζηεθηά ρσξίο λα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ
αληίπαιν ηνπ λα επαλαθέξεη ηε κεηαθηλεκέλε κπάια ζηελ αξρηθή ηεο ζέζε, ζα είλαη
θάνπι πνπ νδεγεί ζε κπάια ζην ρέξη γηα ηνλ αληίπαιν.

21. Αξγνπνξία παίθηε ζηελ έλαξμε αγψλα
Οη παίθηεο πξέπεη λα βξίζθνληαη ζην παηρλίδη θαη έηνηκνη λα παίμνπλ ην
πξνθαζνξηζκέλν γηα απηνχο καηο ζηελ πξνθαζνξηζκέλε ψξα αγψλα. Αλ έλαο παίθηεο
έρεη αξγήζεη ζηελ πξνθαζνξηζκέλε ψξα ηνπ αγψλα ηνπ, ζα έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ
δεθαπέληε (15) ιεπηά ηεο ψξαο ψζηε λα παξνπζηαζηεί ζην ηξαπέδη πνπ ηνπ έρεη
αλαηεζεί γηα λα αγσληζηεί ή ζα ράζεη ην καηο. Πξνηείλεηαη λα αλαθνηλψλεηαη κεηά
απφ πέληε (5) ιεπηά κία πξψηε εηδνπνίεζε γηα ηνλ παίθηε, κεηά απφ δέθα (10) ιεπηά
κία δεχηεξε εηδνπνίεζε θαη κεηά απφ δεθαηέζζεξα (14) ιεπηά κία ηειηθή «ελφο
ιεπηνχ» εηδνπνίεζε. Μία απζηεξφηεξε απαίηεζε κπνξεί λα εθαξκνζηεί γηα
παξαβάηεο θαη’ επαλάιεςε.

22. Εμσηεξηθή παξεκβνιή
Βιέπε θαλφλα 1.9, Δμσηεξηθή παξεκβνιή. Ο δηαηηεηήο πξέπεη λα εμαζθαιίζεη φηη ε
παξεκβνιή ζα πξνιεθζεί, γηα παξάδεηγκα απφ έλα ζεαηή ή παίθηε ζε δηπιαλφ
ηξαπέδη, θαη κπνξεί λα δηαθφςεη ην παηρλίδη γηα φζν ρξεηαζηεί. Η παξεκβνιή κπνξεί
λα είλαη θπζηθή ή ιεθηηθή.
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23. Πξνπνλεηηθή παξέκβαζε
Δπηηξέπεηαη έλαο παίθηεο λα δερηεί ζπκβνπιή απφ πξνπνλεηή θαηά ηε δηάξθεηα ελφο
αγψλα. Απηή δελ πξέπεη λα δίλεηαη ζε ζπλερή ζηεθηά – κε – ζηεθηά βάζε πνπ αιιάδεη
ηε θχζε ηνπ παηρληδηνχ. Δμαξηάηαη απφ ηνλ δηαηηεηή θαη ηνλ ππεχζπλν δηνξγάλσζεο
ην λα ηεζνχλ επηπιένλ φξηα ζε απηφ. Έλα time out κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα
ρξήζε πξνπνλεηηθήο βνήζεηαο. Ο πξνπνλεηήο δελ πξέπεη λα πξνζεγγίζεη ην ηξαπέδη.
Αλ ν δηαηηεηήο απνθαζίζεη φηη ν πξνπνλεηήο παξεκβάιιεηαη ζην ή δηαηαξάζζεη ην
παηρλίδη, κπνξεί λα νδεγήζεη ηνλ πξνπνλεηή λα κείλεη καθξηά απφ ην καηο.

24. «Θετθή παξέκβαζε»
Δλδέρεηαη θάηη πνπ δελ έρεη πξνβιεθζεί απφ ηνπο θαλφλεο λα ζπκβεί θαηά ηε
δηάξθεηα ελφο αγψλα. Σε ηέηνηα πεξίπησζε, ν δηαηηεηήο ζα απνθαζίζεη ην πψο λα
ζπλερίζεη ηνλ αγψλα κε δίθαην ηξφπν. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα
κεηαθηλεζεί έλα frame πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε ζε δηαθνξεηηθφ ηξαπέδη, ζηελ νπνία
πεξίπησζε ζα αλαθεξπρζεί «αδηέμνδν» αλ κία ζέζε είλαη αδχλαηνλ λα κεηαθεξζεί.

25. Παξακνλή ζηελ θαξέθια θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα
Ο παίθηεο πνπ δελ έρεη ζεηξά ζην ηξαπέδη πξέπεη λα παξακείλεη ζηελ
πξνθαζνξηζκέλε θαξέθια ηνπ φζν ν αληίπαινο ηνπ βξίζθεηαη ζην ηξαπέδη κε ηε
ζεηξά ηνπ. Αλ έλαο παίθηεο επηζπκεί λα αθήζεη ηελ πεξηνρή ηνπ αγψλα θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ καηο, πξέπεη λα αηηεζεί θαη λα ιάβεη άδεηα απφ ηνλ δηαηηεηή, αιιηψο
απηφ (ε απνκάθξπλζε ρσξίο άδεηα) ζα αληηκεησπηζηεί σο αληηαζιεηηθή επαθή.

26. Ταπηφρξνλε επαθή ρηππήκαηνο
Αλ ε ιεπθή κπάια ρηππήζεη κία έγθπξε κπάια – ζηφρν θαη κία κε έγθπξε κπάια –
ζηφρν πεξίπνπ ηαπηφρξνλα, θαη δελ είλαη δπλαηφλ λα θαζνξηζηεί ην πνηα κπάια
ρηππήζεθε πξψηε, ζεσξείηαη φηη ν έγθπξνο ζηφρνο ρηππήζεθε πξψηνο.

27. Δειψλνληαο θνιιεκέλεο κπάιεο
Ο δηαηηεηήο κπνξεί πξνζεθηηθά λα επηζεσξεί θαη λα αλαθνηλψλεη / δειψλεη ηελ
θαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε κπάιαο – ζηφρνπ ε νπνία κπνξεί λα βξίζθεηαη θνιιεκέλε
ζε ζπφληα θαη ηεο ιεπθήο κπάιαο φηαλ απηή ελδέρεηαη λα βξίζθεηαη θνιιεκέλε ζε
άιιε κπάια.
Ο παίθηεο πνπ θάζεηαη κπνξεί λα ππελζπκίζεη ζηνλ δηαηηεηή φηη κία ηέηνηα δήισζε
είλαη απαξαίηεηε. Ο παίθηεο πνπ έρεη ζεηξά ζην ηξαπέδη πξέπεη λα αθήζεη αξθεηφ
ρξφλν γηα λα δεηεζεί θαη λα θαζνξηζηεί κία ηέηνηα πεξίπησζε, θαη κπνξεί λα δεηήζεη
ν ίδηνο λα γίλεη ε ζρεηηθή δήισζε.

28. Οδηγίες ανάγνωζης ηης Ελληνικής μεηάθραζης
Η αλάγλσζε ησλ δηεζλώλ θαλνληζκώλ ιεηηνπξγεί σο απηόλνκν εξγαιείν θαηαλόεζεο
ησλ αγσληζηηθώλ ζπλζεθώλ ηνπ Ακεξηθάληθνπ κπηιηάξδνπ αιιά θαη επηθνπξηθά σο
εξγαιείν πιήξνπο θαηαλόεζεο ησλ θαλόλσλ ηνπ παηρληδηνύ, θαη σο ηέηνηα ζεσξείηαη
απαξαίηεηε από ηνπο παίθηεο.Ελληνική Ένωζη Αμεπικάνικος Μπιλιάπδος
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WPA (World Pool Billiard Association)
Παγθφζκηα Οκνζπνλδία Ακεξηθάληθνπ Μπηιηάξδνπ
Πξνδηαγξαθέο Αγσληζηηθνχ Εμνπιηζκνχ
(Ιζρχνπλ απφ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2001)
Ειεχζεξε κεηάθξαζε ζηα Ειιεληθά: Αλδξηθφπνπινο Πέηξνο
Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ
1. Σθνπφο
2. Ύςνο παηθηηθήο επηθάλεηαο
3. Σρέδην
4. Γξαθίηεο
5. Παηθηηθή επηθάλεηα
6. Σπφληα (ζπλνιηθά) θαη ιάζηηρν ζπφληαο
7. Ύςνο ηνπ ιάζηηρνπ ζπφληαο
8. Λάζηηρν ζπφληαο
9. Άλνηγκα θαη δηαζηάζεηο ηξχπαο
10. Δπελδχζεηο ηζέπεο (“pocket liners”)
11. Σχζηεκα επηζηξνθήο κπάιαο θαη ηξχπεο ρσξίο απηφ
12. Τζφρα
13. Τνπνζέηεζε ηζφραο (νδεγίεο)
14. Καζάξηζκα παηθηηθήο επηθάλεηαο θαη ζπνληφπαλνπ
15. Φσηηζκφο ηξαπεδηνχ
16. Μπάιεο θαη ηειάξα ζηεζίκαηνο γηα ηηο κπάιεο
17. Σηέθεο
18. Μεραληθή γέθπξα
19. Φψξνο αλάκεζα ζε ηξαπέδηα
20. Τξαπέδηα πνπ αλαγλσξίδνηαη απφ ηελ WPA
21. Οδηγίες ανάγνωζης ηης Ελληνικής μεηάθραζης

1. Σθνπφο
Σθνπφο απηψλ ησλ πξνδηαγξαθψλ είλαη λα ηεζνχλ ηππηθέο νη πξνυπνζέζεηο ηνπ
αγσληζηηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα παγθφζκηα πξσηαζιήκαηα ηεο
WPA, ηηο δηνξγαλψζεηο παγθνζκίνπ εκβέιεηαο (“World Tour events”) θαη άιιεο
δηνξγαλψζεηο πνπ δηεθπεξαηψλνληαη ή αλαγλσξίδνληαη απφ ηελ WPA. Οη
πξνδηαγξαθέο απηέο δελ εθαξκφδνληαη αλαγθαζηηθά ζε ηξαπέδηα πνπ πξννξίδνληαη
γηα εκπνξηθή νηθηαθή ρξήζε. Παξακέλεη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο WPA ε
δηεθπεξαίσζε / αλαγλψξηζε δηνξγαλψζεσλ ζε ηξαπέδηα πνπ δελ πιεξνχλ αθξηβψο
απηέο ηηο πξνδηαγξαθέο.

2. Ύςνο παηθηηθήο επηθάλεηαο
Πξέπεη λα είλαη αλάκεζα ζε 29.25 in (ίληζεο) ή 74.295 cm θαη 31 ίληζεο [78.74 cm].
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3. Σρέδην
Γελ πξέπεη λα έρεη αηρκεξέο άθξεο ή πιηθά πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ
ηξαπκαηηζκφ ή δεκηά ζε ξνχρα. Η θαηαζθεπή πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε ην ηξαπέδη
λα παξακέλεη ζηαζεξφ θαη επίπεδν ζε φιεο ηηο παηθηηθέο ζπλζήθεο.

4. Γξαθίηεο
Τν πάρνο ηνπ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1 in [2.54 cm], θαη ε παηθηηθή επηθάλεηα
ηέηνηα ψζηε ιφγσ ηεο δνκήο ηεο ή ηνπ ζπλδπαζκνχ δνκήο ηεο θαη δνκήο ζθειεηνχ
ηνπ ηξαπεδηνχ λα δηαηεξείηαη επίπεδε αλάκεζα ζε + .020 in [.508mm] θαηά κήθνο θαη
+ .010 in [.254 mm] θαηά πιάηνο. Δπηπιένλ ε επηθάλεηα ηνπ πξέπεη λα έρεη απφθιηζε
κέρξη .030 in [.762mm] φηαλ θνξηψλεηαη κε ζπγθεληξσκέλε ζηαηηθή δχλακε ησλ
200 pounds [90.7 kg] ζην θέληξν ηνπ. Όινη νη ζχλδεζκνη ζηνπο γξαθίηεο πξέπεη λα
βξίζθνληαη ζην ίδην επίπεδν αλάκεζα .005 in [.127 mm] κεηά απφ ηελ επζπγξάκκηζε
θαη ηελ ππνζηήξημε. Τα αγσληζηηθά ηξαπέδηα πξέπεη λα έρνπλ ζεη απφ γξαθίηεο ησλ
ηξηψλ θνκκαηηψλ ίδηνπ κεγέζνπο κε μχιηλν ζθειεηφ πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 0.75 in ή
1.905 cm θνιιεκέλνπ θάησ απφ ηνλ γξαθίηε. Τα θνκκάηηα ηνπ γξαθίηε πξέπεη λα
ηνπνζεηνχληαη (αζθαιίδνληαη) ζε ηειηθή ζέζε πάλσ ζηνλ ζθειεηφ βάζεο ηνπ
ηξαπεδηνχ κε ρσλεπηέο (θξεδαξηζκέλεο) βίδεο.

5. Παηθηηθή επηθάλεηα
Η παηθηηθή επηθάλεηα (πεξηνρή) πξέπεη λα είλαη νξζνγψληα θαη ζπκκεηξηθή φηαλ ε
δηακφξθσζε ηεο ζπκπεξηιακβάλεη θαη ην ζρήκα ζηηο ηξχπεο:
 9 foot (πφδηα) – 100 (+ 1/8) x 50 (+ 1/8) in (εθηφο απφ ηα ιάζηηρα ζπφληαο) ή
2.54 m (+ 3.175 mm) x 1.27 m (+ 3.175 mm).
 8 foot (πφδηα) – 92 (+ 1/8) ρ 46 (+ 1/8) in (εθηφο απφ ηα ιάζηηρα ζπφληαο) ή
2.3368 m (+ 3.175 mm) x 1.1684 m (+ 3.175 mm).

6. Σπφληα (ζπλνιηθά) θαη ιάζηηρν ζπφληαο
Τν πιάηνο ηεο ζπφληαο πξέπεη λα είλαη αλάκεζα ζε 4 θαη 7.5 in [10.16 – 19.05 cm]
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ιάζηηρσλ ζπφληαο. 18 δηακάληηα (ε 17 θαη κία πιάθα
νλνκαζίαο) ηνπνζεηνχληαη ζην απηφ επίπεδν ησλ θνππαζηψλ κε:



12.5 in [31.75 cm] απφ δηακάληη ζε δηακάληη ζε αγσληζηηθφ ηξαπέδη 9 foot
11.5 in [29.20 cm] απφ δηακάληη ζε δηακάληη ζε αγσληζηηθφ ηξαπέδη 8 foot

Τν θέληξν θάζε δηακαληηνχ πξέπεη λα βξίζθεηαη 3.6875 in [93.6625 mm]
(+ 3.175 mm) απφ ηελ θνξπθή ηνπ ιάζηηρνπ ζπφληαο. Τα δηακάληηα κπνξνχλ λα είλαη
ζηξνγγπιά (αλάκεζα ζε .4375 in ή 11.11 mm θαη .50 in ή 1.27 mm) ή ζρήκαηνο
ξφκβνπ (αλάκεζα ζε 1 x .4375 in ή 25.4 x 11.11 mm θαη 1.25 x .625 in ή
31.75 x 15.875 mm). Πιάθεο νλνκαζίαο θαη κεηξεηέο ζθνξ πξέπεη λα βξίζθνληαη ζην
απηφ επίπεδν ησλ θνππαζηψλ. Όιεο νη βίδεο ζηηο ζπφληεο πξέπεη λα είλαη
ηνπνζεηεκέλεο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε φηαλ ζθίμνπλ θαηάιιεια λα απνδίδνπλ κία
ήζπρε θαη κέγηζηε αλαπήδεζε απφ θάζε ζεκείν θνξπθήο ηνπ ιάζηηρνπ ζπφληαο.
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7. Ύςνο ηνπ ιάζηηρνπ ζπφληαο
Τα ιάζηηρα ηεο ζπφληαο πξέπεη λα είλαη ηξηγσληθνχ ζρήκαηνο θαη θαιππηφκελνπ
απφ ηζφρα πιάηνπο αλάκεζα ζε 1.875 in [4.76 cm] θαη 2 in [5.40 cm] κεηξεκέλεο απφ
ηελ εμσηεξηθή άθξε ηεο μχιηλεο ισξίδαο / θηεξνχ (ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ζηαζεξή
ηνπνζέηεζε ηνπ ζπνληφπαλνπ) θαη ηελ θνξπθή ηνπ ιάζηηρνπ ζπφληαο. Τν χςνο ηεο
ζπφληαο (απφ ηε γξακκή θνξπθήο ιάζηηρνπ ζηελ παηθηηθή επηθάλεηα) πξέπεη λα είλαη
63.5% (+ 1%) ή αλάκεζα ζε 62.5% θαη 64.5% ηεο δηακέηξνπ ηεο κπάιαο.

8. Λάζηηρν ζπφληαο
Οη ζπφληεο πξέπεη λα επεξεάδνπλ ηελ ηαρχηεηα ηνπ ηξαπεδηνχ ηφζν ψζηε
ζηεθάξνληαο κία κπάια ηνπνζεηεκέλε ζην head spot, επζεία πξνο ην foot spot, κε
θέληξν θάιηζν θαη κεγάιε ηαρχηεηα ρηππήκαηνο, ε κπάια λα δηαγξάςεη φζν ην
δπλαηφλ επζεία πνξεία ηνπιάρηζηνλ 4 έσο 4.5 κήθε ηνπ ηξαπεδηνχ ρσξίο λα πεδήμεη.

9. Άλνηγκα θαη δηαζηάζεηο ηξχπαο
Μφλν εηδηθέο επελδχζεηο απφ ιάζηηρν (“facings”) ειάρηζηνπ .0625 in [1.5875 mm]
θαη κέγηζηνπ πάρνπο .025 in [6.35 mm] επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηα φξηα ηεο
ηξχπαο. Η πξνηεηλφκελε κέγηζηε δηάζηαζε απηψλ ησλ επελδχζεσλ απφ ηελ WPA
είλαη 0.125 in ή 3.175 mm. Οη επελδχζεηο ζηηο δχν πιεπξέο πξέπεη λα είλαη ηνπ ηδίνπ
πάρνπο. Οη επελδχζεηο πξέπεη λα είλαη απφ ζθιεξφ εληζρπκέλν ιάζηηρν θνιιεκέλν
γεξά ζην ιάζηηρν ζπφληαο θαη ηελ ίδηα ηε ζπφληα, θαηάιιεια ζηεξεσκέλεο ζην
μχιηλν θηεξφ ηεο ζπφληαο πξνο απνθπγή κεηαηφπηζεο ηνπο. Τν ιάζηηρν ησλ
επελδχζεσλ πξέπεη λα είλαη ζθιεξφηεξν ηνπ ιάζηηρνπ ζπφληαο.
Τν άλνηγκα ηεο ηξχπαο ζηα ηξαπέδηα ηνπ Ακεξηθάληθνπ κπηιηάξδνπ κεηξάηαη
αλάκεζα ζηηο αληηθξηζηέο θνξπθέο ιάζηηρνπ ζπφληαο εθεί πνπ αιιάδεη ε θαηεχζπλζε
ηεο ζπφληαο πξνο ην εζσηεξηθφ ηεο ηξχπαο (απφ αηρκεξφ ζε αηρκεξφ ρείινο). Τν
άλνηγκα νλνκάδεηαη θαη «ζηφκην» (“mouth”) ηεο ηξχπαο.
Άλνηγκα γσληαθήο ηξχπαο: αλάκεζα ζε 4.5 [11.43 cm] θαη 4.625 in [11.75 cm]
Άλνηγκα κεζαίαο ηξχπαο: αλάκεζα ζε 5 [12.7 cm] θαη 5.125 in [13.0175 cm]
To άλνηγκα ηεο κεζαίαο ηξχπαο είλαη παξαδνζηαθά .50 in [1.27 cm] κεγαιχηεξν απφ
ην άλνηγκα ηεο γσληαθήο ηξχπαο.
Κάζεηε γσλία ηξχπαο (πίζσ κέξνο – «ιαηκφο» / “throat”): 12 κνίξεο ειάρηζηε έσο
15 κνίξεο κέγηζηε.
Οξηδφληηα γσλία ηξχπαο (κπξνζηά κέξνο / άλνηγκα): Η γσλία πξέπεη λα είλαη ίδηα
ζηηο δχν πιεπξέο εηζφδνπ ηεο ηξχπαο. Οη νξηδφληηεο γσλίεο ηνπ ιάζηηρνπ ζπφληαο θαη
ηνπ μχιηλνπ θηεξνχ ηνπ πξέπεη λα είλαη 142 κνίξεο (+1) θαη ζηηο δχν πιεπξέο εηζφδνπ
ηεο γσληαθήο ηξχπαο. Οη νξηδφληηεο γσλίεο ηνπ ιάζηηρνπ ζπφληαο θαη ηνπ μχιηλνπ
θηεξνχ ηνπ πξέπεη λα είλαη 104 κνίξεο (+1) θαη ζηηο δχν πιεπξέο εηζφδνπ ηεο κεζαίαο
ηξχπαο.
Βάζνο ηξχπαο («ξάθη» / “Shelf”): Τν βάζνο ηεο ηξχπαο κεηξάηαη απφ ην θέληξν ηεο
λνεηήο γξακκήο απφ ηε κία πιεπξά ηνπ αλνίγκαηνο ζηελ άιιε – αλάκεζα ζηηο
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αληηθξηζηέο θνξπθέο ιάζηηρνπ ζπφληαο εθεί πνπ αιιάδεη ε θαηεχζπλζε ηεο ζπφληαο
πξνο ην εζσηεξηθφ ηεο ηξχπαο (απφ αηρκεξφ ζε αηρκεξφ ρείινο) – έσο ην θάζεην
«θφςηκν» / φξην ηνπ γξαθίηε. Τν βάζνο πεξηιακβάλεη θαη ηε ζρεηηθή θάζεηε θιίζε ή
αιιηψο «θφςε / ξάδην» ζην ρείινο ηεο ηξχπαο.
Βάζνο γσληαθήο ηξχπαο: αλάκεζα ζε 1 [2.54 cm] θαη 2.25 in [5.175 cm]
Βάζνο κεζαίαο ηξχπαο: αλάκεζα ζε 0 θαη .375 in [.9525 cm].

10. Επελδχζεηο ηζέπεο (“pocket liners”)
Οη επελδχζεηο ζηηο ηζέπεο πξέπεη λα απνηεινχληαη απφ καθξάο αληνρήο πιαζηηθφ,
ιάζηηρν ή δέξκα. Τν πιηθφ απφ ην νπνίν απνηεινχληαη δελ πξέπεη λα αθήλεη θειίδεο
ζηηο κπάιεο ή ηηο ζηέθεο. Τν πάλσ κέξνο ηεο ηζέπεο πξέπεη έηζη θηηαγκέλν ψζηε
φπνηε κία κπάια ρηππά ην πίζσ κέξνο ηεο θαη θάησ απφ ην επίπεδν ηνπ πάλσ ρείινπο
ηεο ζπφληαο, ε κπάια λα θαηεπζχλεηαη πξνο ηα θάησ εληφο ηνπ θαιαζηνχ ηεο ηζέπεο.

11. Σχζηεκα επηζηξνθήο κπάιαο θαη απηφλνκεο ηζέπεο
Τφζν νη απηφλνκεο ηζέπεο φζν θαη ην ζχζηεκα επηζηξνθήο κπάιαο κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ, αιιά πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ αζφξπβεο. Οη απηφλνκεο
ηζέπεο πξέπεη λα θέξνπλ θαιάζη ρσξεηηθφηεηαο γηα ηνπιάρηζηνλ 6 κπάιεο. Τν
απηφκαην ζχζηεκα επηζηξνθήο κε ηνπο δηαδξφκνπο ηνπ πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια
ηνπνζεηεκέλν ψζηε νη κπάιεο πνπ κπαίλνπλ ζε ηζέπεο λα κελ αλαπεδνχλ πίζσ ζηελ
παηθηηθή επηθάλεηα ή εθηφο ηξαπεδηνχ.

12. Τζφρα
Η ηζφρα πξέπεη λα είλαη θαηάιιειν χθαζκα κπηιηάξδνπ ρσξίο ζπγθεθξηκέλε
θαηεχζπλζε, ρσξίο ρλνχδη πνπ δε ζα μερεηιψζεη, απνηεινχκελν απφ ηνπιάρηζηνλ
85% ρηεληζκέλν «πεληέ» (εζηξηκκέλν) καιιί θαη φρη πεξηζζφηεξν απφ 15% λάηινλ.
Πξνηηκάηαη 100% πεληέ καιιί. Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηζφραο κε επέλδπζε (βάζε)
ζην πίζσ κέξνο ηεο. Μφλν ηα ρξψκαηα ηνπ θίηξηλνπ – πξάζηλνπ, κπιε – πξάζηλνπ ή
κπιε «ειεθηξίθ» είλαη απνδεθηά ζηνπο αγψλεο ηεο WPA.

13. Τνπνζέηεζε ηζφραο (νδεγίεο)
Πξηλ απφ ηελ θάιπςε ηνπ γξαθίηε κε ηελ ηζφρα, κία ισξίδα απφ θαξαβφπαλν –
κνπζακά (ή ηζφρα) πξέπεη λα θνιιεζεί ζηηο θάζεηεο επηθάλεηεο ηνπ γξαθίηε ζηηο
ηξχπεο θαη ηελ μχιηλε επέλδπζε (ζθειεηφ) ζην θάησ κέξνο ηνπ, ζην ζεκείν εθείλν. Η
ηζφρα ζηελ παηθηηθή επηθάλεηα πξέπεη λα ηεληψλεηαη γηα «θαηάιιειε ηάζε» θαη λα
πξνζδέλεηαη ζηνλ μχιηλν ζθειεηφ ηνπ γξαθίηε κε πιήξσο κεραλνθίλεηνπο
ζπλδεηήξεο ή θαξθηά αλά κέγηζηα δηαζηήκαηα ηεο κίαο (1) ίληζαο πεξίπνπ ζην θέληξν,
κε ηνπιάρηζηνλ .375 in [.9525 cm] δηείζδπζε ζηνλ μχιηλν ζθειεηφ ηνπ γξαθίηε. Οη
νδεγίεο γηα εθαξκνγή θαηάιιειεο ηάζεο ηεο ηζφραο έρνπλ σο εμήο:
1. Τν χθαζκα θαηά κήθνο πξέπεη λα ηεληψλεηαη ρεηξνθίλεηα φζν ην δπλαηφλ
πεξηζζφηεξν, θαη κεηά λα ραιαξψλεηαη .50 in [1.27 cm] πξηλ απφ ηελ πξφζδεζε, θαη
2. Τν χθαζκα θαηά πιάηνο πξέπεη λα ηεληψλεηαη ρεηξνθίλεηα φζν ην δπλαηφλ
πεξηζζφηεξν, θαη κεηά λα ραιαξψλεηαη .25 in [.635 cm] πξηλ απφ ηελ πξφζδεζε.
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Σηελ θάιπςε ηεο ζπφληαο, ην χθαζκα πξέπεη λα είλαη θαηά κήθνο νκνηφκνξθα θαη
ζηαζεξά θαιά ηελησκέλν ηφζν ηελ ψξα πνπ ηνπνζεηείηαη ην μχιηλν θηεξφ ηεο
ζπφληαο φζν θαη κεηά. Όζν ην χθαζκα βξίζθεηαη θαιά ηελησκέλν θαηά κήθνο,
πξέπεη κεηά λα ηελησζεί θαηά πιάηνο κέρξη κφιηο πξηλ απφ ην ζεκείν φπνπ αξρίδεη ε
νδφλησζε ηεο θνξπθήο ηνπ ιάζηηρνπ ζπφληαο θαη λα πξνζδεζεί θάησ απφ ηελ μχιηλε
θνππαζηή κε πιήξσο κεραλνθίλεηνπο ζπλδεηήξεο ή θαξθηά αλά κέγηζηα δηαζηήκαηα
ησλ ¾ ηεο ίληζαο [1.905 cm] πεξίπνπ ζην θέληξν, κε ηνπιάρηζηνλ .375 in [.9525 cm]
δηείζδπζε ζην μχιν. Σηα αλνίγκαηα ηεο κεζαίαο ηξχπαο, ηα ιάζηηρα ηεο ζπφληαο
θαιχπηνληαη κε κία ειάρηζηε επηθάιπςε πθάζκαηνο πάλσ απφ ηηο εηδηθέο επελδχζεηο
ηεο ηξχπαο (“facings”). Καηά ηηο επηθαιχςεηο απηέο, πξέπεη λα δνζεί κεγάιε πξνζνρή
ψζηε αλ ππάξρνπλ θξπκκέλεο πηπρέο ηνπ πθάζκαηνο λα κελ πξνθαινχλ αλαπήδεζε
κπάιαο εθηφο ηξαπεδηνχ ηελ ψξα ηνπ παηρληδηνχ. Γελ επηηξέπνληαη θαζφινπ πηπρέο
ζην χθαζκα πάλσ απφ ηα facings ζηηο γσληαθέο ηξχπεο.

14. Καζάξηζκα παηθηηθήο επηθάλεηαο θαη ζπνληφπαλνπ
Η WPA πξνηείλεη κφλν ηα ρξψκαηα πξάζηλν θαη κπιε γηα ηεκπεζίξη. Μία καιαθή
(κε ηξίρεο αιφγνπ) βνχξηζα, θαζαξηζηηθφ ηζφραο απφ κπηιηαξδηθφ χθαζκα, ή κία
ειεθηξηθή ζθνχπα ρσξίο βνχξηζα / πεξηζηξεθφκελεο βνχξηζεο απνηεινχλ ηα
πξνηεηλφκελα κέζα γηα θαζαξηζκφ ηεο παηθηηθήο επηθάλεηαο θαη ηνπ ζπνληφπαλνπ.
Βνχξηζεο νη νπνίεο αθήλνπλ ηξίρεο δε ζπληζηψληαη.

15. Φσηηζκφο ηξαπεδηνχ
Η παηθηηθή επηθάλεηα θαη νη ζπφληεο πξέπεη λα δέρνληαη ηνπιάρηζηνλ 520 lux ή
48 footcandles θσηφο ζε θάζε ζεκείν. Φσο νζφλεο ή θσο κε θάηνπηξν πξνηείλνληαη
ψζηε ην θέληξν ηνπ ηξαπεδηνχ δελ δέρεηαη ππεξβνιηθά πεξηζζφηεξν θσο απφ ηηο
ζπφληεο θαη ηηο γσλίεο ηνπ ηξαπεδηνχ. Αλ ην θσηηζηηθφ πάλσ απφ ην ηξαπέδη κπνξεί
λα κεηαθηλεζεί ζηελ άθξε (απφ ηνλ δηαηηεηή), ην ειάρηζην χςνο ηνπ πξέπεη λα είλαη
40 in [1.016 m] πάλσ απφ ηελ παηθηηθή επηθάλεηα. Αλ ην θσηηζηηθφ δελ είλαη θηλεηνχ
ηχπνπ, ην ειάρηζην χςνο ηνπ πξέπεη λα είλαη 65 in [1.65 m] πάλσ απφ ηελ παηθηηθή
επηθάλεηα. Η έληαζε νπνηνπδήπνηε άκεζνπ θσηφο πξνο ηνπο παίθηεο δελ πξέπεη λα
θηάλεη ζε επίπεδα ηχθισζεο. Απηά μεθηλνχλ ζηα 5000 lux (465 footcandles) άκεζεο
πξνβνιήο. Τν ππφινηπν ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ (θαζίζκαηα ζεαηψλ θιπ) πξέπεη λα
δέρεηαη ηνπιάρηζηνλ 50 lux (5 footcandles) θσηφο.

16. Μπάιεο θαη ηειάξα ζηεζίκαηνο γηα ηηο κπάιεο
Όιεο νη κπάιεο πξέπεη λα απνηεινχληαη απφ θνξκαξηζκέλε θαηλνιηθή ξεηίλε, λα
έρνπλ δηάκεηξν 2.25 (+ .005) in ή 5.175 cm (+ .127 mm) θαη βάξνο 5.5 έσο 6 oz
(156 έσο 170 gr). Οη κπάιεο δελ πξέπεη λα είλαη γπαιηζκέλεο ή θεξσκέλεο. Οη κπάιεο
πξέπεη λα θαζαξίδνληαη κε πεηζέηα ή χθαζκα ειεχζεξν ιεθέδσλ θαη ζθφλεο, θαη
κπνξνχλ λα πιπζνχλ κε ζαπνχλη θαη λεξφ. Μπάιεο νη νπνίεο έρνπλ νπνηαδήπνηε
νιηζζεξή νπζία – επεμεξγαζηεί κε ζηηιβσηηθή νπζία θαη/ή θεξί – πξέπεη λα
θαζαξηζηνχλ θαη λα απνθεξσζνχλ κε έλα θαζαξφ χθαζκα, βξεγκέλν κε αξαησκέλν
νηλφπλεπκα πξηλ απφ ην παηρλίδη.
Έλα πιήξεο ζεη κπάιεο Ακεξηθάληθνπ κπηιηάξδνπ απνηειείηαη απφ κία ιεπθή κπάια
θαη δεθαπέληε θσδηθνπνηεκέλεο αλά ρξψκα θαη αξηζκεκέλεο κπάιεο – ζηφρνπο.
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Οη κπάιεο – ζηφρνη είλαη θαζαξά θαη ηδηαίηεξα νξαηά αξηζκεκέλεο απφ ην 1 κέρξη ην
15. Κάζε κπάια – ζηφρνο θέξεη ηνλ αξηζκφ ηεο ηππσκέλν δχν θνξέο, αληηδηακεηξηθά
θαη αλάπνδα κεηαμχ ηνπο, καχξν εληφο ιεπθνχ ζηξνγγπινχ θφληνπ. Οη κπάιεο –
ζηφρνη κε αξηζκνχο απφ ην 1 έσο ην 8 είλαη κνλφρξσκεο σο εμήο: 1=θίηξηλε, 2=κπιε,
3=θφθθηλε, 4=κσβ, 5=πνξηνθαιί, 6=πξάζηλε, 7=θαζηαλφρξσκε, 8=καχξε. Οη
κπάιεο – ζηφρνη κε αξηζκνχο απφ ην 9 έσο ην 15 είλαη δίρξσκεο, ιεπθέο κε κία
θεληξηθή δψλε ρξψκαηνο σο εμήο: 9=θίηξηλε, 10=κπιε, 11=θφθθηλε, 12=κσβ,
13=πνξηνθαιί, 14=πξάζηλε, θαη 15=θαζηαλφρξσκε. Οη δχν ηππσκέλνη αξηζκνί 6 θαη
9 είλαη ππνγξακκηζκέλνη.
[Σεκείσζε Ειιεληθήο κεηάθξαζεο: Σην πεξίθεκν «ηειενπηηθό» ζεηάξηζκα αγώλσλ
ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο ηζόρα ρξώκαηνο κπιε ειεθηξίθ θαη ζεη κπάιεο όπνπ νη
κπάιεο 4 θαη 12 έρνπλ ρξώκα ξνδ ζηε ζέζε ηνπ κσβ.]
Τν μχιηλν ηειάξν ηξηγσληθνχ ζρήκαηνο είλαη ην πξνηεηλφκελν εμάξηεκα πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζηεζνχλ νη κπάιεο, πνπ λα εμαζθαιίδεη φηη νη κπάιεο είλαη
θαηάιιεια επζπγξακκηζκέλεο θαη ζε επαθή κεηαμχ ηνπο (θνιιεκέλεο). Καη νη δχν
επηθάλεηεο ηνπ πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηελ ηζφρα ηνπ ηξαπεδηνχ φηαλ κεηαθηλείηαη
έλα γεκάην κε κπάιεο ηειάξν κπξνο – πίζσ, πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα ιείεο ψζηε λα
κελ πξνθαινχλ νπνηαδήπνηε βιάβε ζηελ ηζφρα απφ θάησ. Πιαζηηθά ηειάξα δε
ζπληζηψληαη, είλαη ζπλήζσο ειαζηηθά θαη ηείλνπλ λα παξακνξθψλνληαη, θαζηζηψληαο
ην θαηάιιειν ζηήζηκν ρξνλνβφξν, αλ φρη αδχλαηνλ.

17. Σηέθεο
Οη ζηέθεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε αγψλεο ηεο WPA πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη
ζηα εμήο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ ζην ηξαπέδη:
Μήθνο ζηέθαο: 40 in [1.016 m] ειάρηζην / θαλέλα κέγηζην φξην
Βάξνο ζηέθαο: θαλέλα ειάρηζην / 25 oz [708.75 gr] κέγηζην φξην
Γηάκεηξνο ζην πεηζί ηεο ζηέθαο: θαλέλα ειάρηζην / 14mm κέγηζην φξην
Τν πεηζάθη ηεο ζηέθαο δελ επηηξέπεηαη λα απνηειείηαη απφ πιηθφ ην νπνίν κπνξεί λα
πξνθαιέζεη ακπρέο ή ηξαπκαηηζκνχο ζηε ιεπθή κπάια. Τν πεηζάθη ζε νπνηαδήπνηε
ζηέθα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ έλα θνκκάηη εηδηθά επεμεξγαζκέλνπ δέξκαηνο ή
άιινπ ηλψδνπο – εχθακπηνπ πιηθνχ ην νπνίν επεθηείλεη ηε θπζηθή επζεία ηνπ θιεο
ηεο ζηέθαο θαη έξρεηαη ζε επαθή κε ηε ιεπθή κπάια φηαλ εθηειείηαη ε ζηεθηά..
Τν θίκπεξ ηεο ζηέθαο, αλ απνηειείηαη απφ κεηαιιηθφ πιηθφ, δελ πξέπεη λα μεπεξλά
ζε κήθνο ηε κία (1) ίληζα [2.54 cm].

18. Μεραληθή γέθπξα
Η κεραληθή γέθπξα (“rest” – ζπλήζσο / “rake” / “crutch”), είλαη εμάξηεκα ηνπ
ηξαπεδηνχ ηνπ κπηιηάξδνπ θαη απνηειείηαη απφ κία ξάβδν /ρεξνχιη κε κία θεθαιή
γέθπξαο ηνπνζεηεκέλε ζην έλα ηεο άθξν ε νπνία ππνζηεξίδεη ην θιεο ηεο ζηέθαο,
αληηθαζηζηψληαο ην ρέξη ηεο γέθπξαο ζε ζηεθηέο πνπ είλαη δχζθνιν λα ηηο θηάζεη ν
παίθηεο κφλνο ηνπ. Η ξάβδνο /ρεξνχιη ηεο κεραληθήο γέθπξαο έρεη παξφκνην ζρήκα
κε κία ζηέθα. Η θεθαιή ηεο γέθπξαο θέξεη εγθνπέο ή απιαθψζεηο, ζπλήζσο ζε
δηάθνξα χςε, ζηηο νπνίεο ηνπνζεηείηαη ην θιεο. Τν πεξίγξακκα ηεο θεθαιήο ηεο
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γέθπξαο πξέπεη λα είλαη ιείν ψζηε λα κε θζείξεη ην θιεο ηεο ζηέθαο ή λα μειψλεη ηηο
θισζηέο ηεο ηζφραο ηνπ ηξαπεδηνχ θαηά ηε ρξήζε ηεο γέθπξαο.

19. Χψξνο αλάκεζα ζε ηξαπέδηα
Σε αγψλεο πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ ηελ WPA κία ειάρηζηε απφζηαζε ησλ 6 feet
[1.83 m] απαηηείηαη αλάκεζα ζηελ εμσηεξηθή άθξε ηεο ζπφληαο (ζπλνιηθά) ηνπ
ηξαπεδηνχ πξνο θάζε νξηδφληηα θαηεχζπλζε θαη θάζε εκπφδην (ηξαπέδη, θαξέθια,
ζπφληα θιπ.).

20. Τξαπέδηα πνπ αλαγλσξίδνηαη απφ ηελ WPA
Μφλν ηξαπέδηα πνπ αλαγλσξίδνληαη / εγθξίλνληαη απφ ηελ WPA κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε δηνξγαλψζεηο πνπ εγθξίλνληαη / δηνξγαλψλνληαη απφ ηελ WPA.

21. Οδηγίες ανάγνωζης ηης Ελληνικής μεηάθραζης
Γηα ηελ πιήξε θαηαλόεζε ηεο νξνινγίαο ε νπνία πεξηιακβάλεηαη ζηηο δηεζλείο
πξνδηαγξαθέο αγσληζηηθνύ εμνπιηζκνύ ηνπ Ακεξηθάληθνπ κπηιηάξδνπ, πξνηείλεηαη ε
θαηάιιειε αλαδήηεζε ζρεηηθώλ εηθόλσλ θαη δηαγξακκάησλ ζην δηαδίθηπν, όπσο θαη ε
αλάγλσζε ζε ζπλδπαζκό κε ην πξσηόηππν θείκελν ιόγσ ηεο έιιεηςεο πιήξνπο
αληηζηνηρίαο αλάκεζα ζηελ απζεληηθή νξνινγία θαη ηελ απόδνζε ηεο ζηα Ειιεληθά.
Η αλάγλσζε ησλ δηεζλώλ πξνδηαγξαθώλ αγσληζηηθνύ εμνπιηζκνύ ιεηηνπξγεί θαη
επηθνπξηθά πξνο πιήξε θαηαλόεζε ησλ δηεζλώλ θαλόλσλ θαη θαλνληζκώλ πνπ δηέπνπλ
ην Ακεξηθάληθν κπηιηάξδν.-
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