ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΓΩΝΕΣ ΟΜΑΔΩΝ
Σε γενικές γραμμές οι αγώνες ομάδων διαρκούν περισσότερο από τους αγώνες ζευγών.
Εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις, σε κάθε γύρο παίζονται περισσότερες διανομές απ’ ότι
στους αγώνες ζευγών. Αυτό συμβαίνει επειδή όταν δύο ομάδες συναντώνται, συγκρίνονται
μεταξύ τους χωρίς να λαμβάνονται υπ’ όψη τα αποτελέσματα των άλλων ομάδων στην ίδια
διανομή. Είναι λοιπόν αναγκαίο να παίζονται περισσότερες διανομές, ώστε το τελικό
αποτέλεσμα να είναι πιο δίκαιο και να μην εξαρτάται από μια “τυχερή” διανομή.

ΕΝΑΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ…
Σε όλα τα είδη των κινήσεων των αγώνων ομάδων, σε όλους τους γύρους όλων των
ημερίδων, παίζεται ο ίδιος αριθμός διανομών.
Μοναδική εξαίρεση αποτελούν τα Play-Offs, όπου μπορούν να παίζονται περισσότερες
διανομές (μέχρι το διπλάσιο) ανάλογα με την βαρύτητα του αγώνα.

…ΔΥΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ…
ΑΓΩΝΕΣ ΜΕ ΗΜΙΧΡΟΝΑ
Όταν οι διανομές που παίζονται σε μια συνάντηση είναι πολλές, τότε συνήθως ο αγώνας
χωρίζεται σε δύο ημίχρονα. Θεωρώντας ότι οι δύο ομάδες είναι η ομάδα (1) και η ομάδα (2), τα
δύο ζεύγη της κάθε ομάδας ονομάζονται (α) και (β) και παίζουν:
1ο Ημίχρονο
2ο Ημίχρονο
1α
2β
1α
2α
2α

Δ

R

Δ

1β

2β

Δ

R

Δ

1β

Ανοικτό
Κλειστό
Ανοικτό
Κλειστό
Δωμάτιο
Δωμάτιο
Δωμάτιο
Δωμάτιο
Με τον τρόπο αυτό το κάθε ζεύγος της μιας ομάδας αντιμετωπίζει και τα δύο ζεύγη της
άλλης ομάδας.
Εάν στο δεύτερο ημίχρονο αλλάξει η σύνθεση του ενός μόνο ζεύγους σε μια ομάδα, τότε
αυτό κάθεται στη θέση που θα καθόταν το αρχικό ζεύγος, ενώ εάν αλλάξει η σύνθεση και των
δύο ζευγών, τότε αυτά κάθονται ελεύθερα σαν να έπαιζαν νέο αγώνα.
ΑΓΩΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΗΜΙΧΡΟΝΑ
Όταν οι διανομές που παίζονται σε μια συνάντηση είναι λίγες, τότε ο αγώνας δεν χωρίζεται
σε ημίχρονα, οπότε το κάθε ζεύγος της μιας ομάδας αντιμετωπίζει μόνο το ένα ζεύγος της άλλης
ομάδας.

…ΚΑΙ ΔΥΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΓΩΝΑ
Η ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΑΝΤΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ
Όταν η κάθε ομάδα συναντά όλες τις άλλες ομάδες στο σύνολο του αγώνα, αυτό μπορεί
να γίνει με δύο τρόπους:
 Μπορεί να παίζει μια συνάντηση κάθε φορά (κινήσεις Round Robin).

 Μπορεί να παίζει ταυτόχρονα πολλές συναντήσεις (κινήσεις Πολλαπλών Συναντήσεων).
Η ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑ ΔΕΝ ΣΥΝΑΝΤΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ
Σε περίπτωση που ο συνολικός διαθέσιμος χρόνος (σύνολο ημερίδων) δεν επιτρέπει να
παιχτούν όλες οι δυνατές συναντήσεις, τότε είναι καλύτερα να καθορίζονται οι συναντήσεις των
ομάδων σύμφωνα με τα μέχρις στιγμής αποτελέσματά τους και αυτό μπορεί να γίνει με δύο
τρόπους:
 Κινήσεις Swiss, όπου η κάθε ομάδα αντιμετωπίζει σε κάθε γύρο την πλησιέστερη
βαθμολογικά ομάδα που δεν έχει ήδη αντιμετωπίσει.
 Κινήσεις Knock-Out, όπου η κάθε ομάδα αντιμετωπίζει σε κάθε γύρο μια ομάδα που έχει τον
ίδιο αριθμό νικών με αυτήν.

