HPBU – ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
------------------------------------------------------------------------------------------------------Κανόνες-Πληροφορίες-Πρόγραμμα-αποτελέσματα αγώνων: www.hpbu.gr facebook: HPBU
ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:
- Επίσημη αγωνιστική ενδυμασία: υφασμάτινο παντελόνι, μπλούζα τύπου polo, μη αθλητικά
παπούτσια, κανένας περιορισμός χρωμάτων - χορηγών
- Δικαίωμα καθυστέρησης παίκτη προ αποκλεισμού (Forfeit) με μηδενικό σκορ: 10 λεπτά
- Ώρα προσέλευσης στον αγωνιστικό χώρο: 20 λεπτά νωρίτερα από την έναρξη του αγώνα
- Ζέσταμα – time out: 5 λεπτά ανά παίκτη
- Απαγορεύονται: κατανάλωση αλκοόλ-οποιασδήποτε μορφής καπνού, χρήση κινητού τηλ.
- Είσοδος για το κοινό: ελεύθερη
- Αποστάσεις (νικηφόρα παιχνίδι):
8μπαλο – 10μπαλο: άνδρες 8, γυναίκες 7, U18 7
9μπαλο: άνδρες 9, γυναίκες 7, U18 7,
14.1 (πόντοι): άνδρες 100 η A κατηγορία – 75 η B κατηγορία, γυναίκες 75, U18 75
Ομαδικό: 3 εναντίον 3 παικτών. 8μπαλο 8, 9μπαλο 9, 10μπαλο 8
(2 νικηφόροι αγώνες μίας ομάδας συνεπάγονται κατοχύρωση του 3ου υπέρ της με το τρέχον σκορ).
- Επικύρωση εναρκτήριας διαδικασίας και αποτελεσμάτων από τους υπεύθυνους των αγώνων
- Επιπλέον λεπτομέρειες προκριματικών – τελικών φάσεων ανά διοργάνωση.
- Σπάσιμο εναλλάξ χωρίς περιορισμό θέσης της λευκής μπάλας πίσω από τη γραμμή σπασίματος,
η 9 στο 2ο διαμάντι στο 9μπαλο, “Illegal break” σε περίπτωση που δεν περάσουν 3 τουλάχιστον
μπάλες πίσω από τη γραμμή σπασίματος ή 2-1-0 ανάλογα με το πόσες μπάλες μπουν. Τυπικό
στήσιμο και έγκυρο σπάσιμο διεθνών κανόνων σε 8μπαλο-10μπαλο-14.1.
- Στήνει ο ένας για τον άλλον εκτός αν οι δύο αντίπαλοι συμφωνήσουν διαφορετικά
- Στήσιμο με ειδική μεμβράνη σε 9μπαλο-10μπαλο, κλασικό τρίγωνο σε 8μπαλο-14.1
- Χωρίς χρέωση πάγκου
- Σύμφωνα με τους ισχύοντες διεθνείς κανόνες και κανονισμούς του παιχνιδιού
ΕΠΑΘΛΑ:
Πρωταθλητές των Α κατηγοριών: συνδρομή στην ένωση για το επόμενο έτος, συμμετοχές στις
Εθνικές ομάδες του επόμενου έτους. Πρωταθλήτρια ομάδα: συνδρομές παικτών (όχι ομάδας).
Επιπλέον κύπελλα για τους πρωταθλητές και μετάλλια μέχρι και τις 3ες θέσεις.
Οι 8 πρώτοι της τελικής κατάταξης σε κάθε στυλ (βάσει σκορ) αποτελούν την A κατηγορία.
- Η προώθηση κάθε σχετικού οπτικοακουστικού και τηλεοπτικού υλικού ανήκει αποκλειστικά
στην ένωση. Επιτρέπεται η ελεύθερη λήψη και αναπαραγωγή του μετά από ενημέρωση της
διοίκησης, χωρίς να ενοχλούνται οι αγωνιζόμενοι παίκτες (από φλας και ηχητικές σημάνσεις).
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