
Βαθμολογία Αθλητών - Κατάταξη 

Εσωτερικών Τουρνουά Μελών  

Προκείμενου να υπάρχουν δίκαια και επαρκή στοιχεία για τη σειρά κατάταξης των 

αθλητών στα Ταμπλό θα ισχύουν οι εξής κανόνες. 

Με βάση τη θέση που κατέκτησε κάθε αθλητής στα ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ καθώς και τη 

σειρά κατάταξης που βρίσκεται στο LADDER όπως αυτή θα έχει διαμορφωθεί 5 ημέρες 

πριν από τη κλήρωση των αγώνων, θα βαθμολογείται ως εξής:  

 

 

ΜΟΝΑ ΑΝΔΡΩΝ 18-54 
Κατάταξη Βαθμοί 
1η θέση 120 

2η θέση 80 

3η – 4η  50 

5η – 8η  30 

9η – 16η  20 

17η – 32η  10 

33η – 64η  4 

65η – 128η  2 

 

ΜΟΝΑ ΑΝΔΡΩΝ 55+ 
Κατάταξη Βαθμοί 
1η θέση 84 

2η θέση 56 

3η – 4η  35 

5η – 8η  21 

9η – 16η  14 

17η – 32η  7 

33η – 64η  3 

65η – 128η  1 

 

 

ΜΟΝΑ ΑΝΔΡΩΝ 65+ 
Κατάταξη Βαθμοί 

1η θέση 50 

2η θέση 30 

3η – 4η  20 

5η – 8η  10 

9η – 16η  4 

17η – 32η  2 

 

CONSOLATION 
Κατάταξη Βαθμοί 

1η θέση 30 

2η θέση 20 

3η – 4η  10 

5η – 8η  4 

9η – 16η  2 

17η – 32η  1 

 

 



 

ΜΟΝΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
Κατάταξη Βαθμοί 

1η θέση 84 

2η θέση 56 

3η – 4η  35 

5η – 8η  21 
9η – 16η  14 

17η – 32η  7 

33η – 64η  3 

65η – 128η  2 

 

ΑΡΧΑΡΙΩΝ 
Κατάταξη Βαθμοί 

1η θέση 30 

2η θέση 20 

3η – 4η  10 

5η – 8η  4 
9η – 16η  2 

17η – 32η  1 

 

Η σειρά κατάταξης του Ladder θα βαθμολογείται εφ’ όσον έχει περάσει τουλάχιστον ένα 

έτος από την έναρξη του Πρωταθλήματος, διαφορετικά η Οργ. Επιτρ. Αγώνων θα 

λαμβάνει υπ’ όψη τη βαθμολογία που ίσχυε κατά τη λήξη του προηγούμενου 

Πρωταθλήματος Ladder. 

Η Οργανωτική Επιτροπή Αγώνων θα λαμβάνει υπ’ όψη τις βαθμολογίες κάθε αθλητή 

που προέκυψαν από τα τέσσερα (4) τελευταία Εσωτερικά Τουρνουά στα οποία 

συμμετείχε και τα οποία διεξήχθησαν εντός των δύο τελευταίων ετών. Το αποτέλεσμα 

που θα προκύπτει θα κατατάσσει τον αθλητή στην ανάλογη σειρά δυναμικότητας βάσει 

της οποίας θα ακολουθεί η κλήρωση για τις προνομιούχες θέσεις των Κυρίως και 

Προκριματικών ταμπλό. Το Εσωτερικό ‘SUPER CUP’ και τα Διήμερα Ψυχαγωγικά 

Τουρνουά Μελών δεν βαθμολογούνται. 

Όσα μέλη χάσουν από τον πρώτο γύρο (εξαιρείται το Bye) έχουν δικαίωμα συμμετοχής 

σε ταμπλό consolation χρησιμοποιώντας την βαθμολογία που είχαν από τα 

προηγούμενα εσωτερικά τουρνουά. 

Αθλητή που δεν πήρε μέρος σε κάποιο από τα τελευταία τέσσερα Εσωτερικά Τουρνουά 

θα ληφθεί υπ’ όψη η θέση που πήρε στο αμέσως προηγούμενο τουρνουά στο οποίο 

συμμετείχε και παίρνει τους αντίστοιχους βαθμούς. Εξαιρούνται οι αθλητές που σ’ αυτά 

τα προηγούμενα τουρνουά κατέκτησαν μία θέση στην τελική τετράδα οπότε παίρνουν 

τους βαθμούς που αντιστοιχούν στην οκτάδα (30 βαθμούς) και όχι τους βαθμούς που 

προβλέπεται για τις θέσεις 1 έως 4. Νέο μέλος χωρίς βαθμούς αξιολογείται από την 

Οργανωτική Επιτροπή Αγώνων, η οποία αποφασίζει αν θα συμπεριληφθεί στους 

αθλητές του Κυρίως Ταμπλό και σε ποια θέση θα καταταγεί (πάντοτε πάνω από τις 4 

πρώτες θέσεις) ή αν θα αγωνισθεί στα Προκριματικά. Με την υποχρεωτική αλλαγή 

ηλικιακής κατηγορίας προς τα επάνω ο αθλητής μεταφέρει αυτούσια τη βαθμολογία 

που είχε στη μικρότερη κατηγορία (π.χ. αθλητής ηλικίας 54 ετών έγινε 55 ετών και 

υποχρεωτικά θα συμμετάσχει στη Β΄ Κατηγορία ηλικίας +55 παίρνει τη βαθμολογία που 



είχε από τη μικρότερη κατηγορία). Αν κάποιος αθλητής μεγαλύτερης ηλικίας επιλέξει να 

αγωνισθεί σε μικρότερη ηλικιακή κατηγορία τότε μεταφέρει τη βαθμολογία που είχε 

συγκεντρώσει στην μεγαλύτερη ηλικιακή κατηγορία. Οι μαθητές ανήλικοι και ενήλικοι 

θα αξιολογούνται από τον Αρχιπροπονητή ο οποίος θα ενημερώνει την Οργανωτική 

Επιτροπή Αγώνων. 

Στον χρόνο 2019 που συντάχθηκε ο κανονισμός αυτός της βαθμολογίας μελών δεν εχει 

ληφθεί υπόψη η κατηγορία 18-40 που υπήρχε στο παρελθόν λόγω χαμηλής 

δυναμικότητας των παιχτών αυτής της κατηγορίας. Όταν δημιουργηθεί για λόγους 

αγωνιστικούς η βαθμολογία θα αναπροσαρμοσθεί σε κατηγορία 18-40 και κατηγορία 

40-54 και 55+ 

Σε αυτή τη περίπτωση η βαθμολογία θα αναπροσαρμοσθεί κατά 30% πάνω για τους 

παίχτες που θα παίρνουν μέρος.                          

 

 

Η επιτροπή αγώνων ΑΟΑΗ. 

 


