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Σπρλέο Εξωηήζεηο-Απαληήζεηο  

γηα ην Παζεηηθό Παηρλίδη 

FAQ - Unwillingness to Fight  

(U2F) 
 

Οη ελ ιόγσ εξσηήζεηο-απαληήζεηο απνζθνπνύλ ζηε δηεπθόιπλζε ηεο θνηλήο θαηαλόεζεο θαη 

εθαξκνγήο ηνπ λένπ θαλόλα γηα ην U2F από όινπο ηνπο ελδηαθεξόκελνπο. Με δηζηάζεηε λα 

επηθνηλσλήζεηε κε ηελ ΚΟΞ γηα ηπρόλ πξόζζεηεο εξσηήζεηο πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ. Απηέο νη 

πρλέο Δξσηήζεηο-Απαληήζεηο ζα ελεκεξσζνύλ θαη ζα δεκνζηεύνληαη ζηνλ ηζηόηνπν ηεο ΚΟΞ. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

I. Εηζαγωγή 
 

Οξηζκόο ηωλ θαξηώλ P: 

 

• Τπάξρνπλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο θάξηεο P, P-θίηξηλε (yellow), P-θόθθηλε (red) θαη P-καύξε (black). 

 

• Σν P-Yellow είλαη κηα πξνεηδνπνίεζε. 
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• Σν P-Red είλαη έλα ρηύπεκα (πόληνο γηα ηνλ αληίπαιν). 

 

• Σν P-Black είλαη κηα πνηλή, ε ζπλέπεηα ηεο νπνίαο είλαη ε πηζαλή απώιεηα ηνπ παηρληδηνύ ή ηνπ 

αγώλα. Γελ ππάξρεη απνβνιή 60 εκεξώλ γηα ηηο θάξηεο P-Black. 

 

Φξήζε θαξηώλ P: 

 

• Οη P-Cards πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ κόλν ζην πιαίζην ηνπ θαλόλα t.124. Οη θπξώζεηο πνπ 

επηβάιινληαη γηα ην U2F δελ είλαη ζσξεπηηθέο κε άιιεο επηβαιιόκελεο θπξώζεηο. 

 

• ηνπο αγώλεο, νη P-Cards απνλέκνληαη μερσξηζηά ζε θάζε αζιεηή μεθηλώληαο κε κηα P-Yellow 

θάξηα. 

 

• Δάλ νη αζιεηέο ιακβάλνπλ ηαπηόρξνλα θάξηεο P-Black θαη ην ζθνξ είλαη ηζόπαιν, ν αζιεηήο κε 

ηελ πςειόηεξε αξρηθή θαηάηαμε ζηνλ ηνπξλνπά, ν νπνίνο βαζίδεηαη ζηελ θαηάηαμε ηεο FIE, θεξδίδεη 

ηνλ αγώλα. Γηα ηνπο αγώλεο εζσηεξηθνύ ζα ηζρύεη ε ηξέρνπζα Παγθύπξηα θαηάηαμε. 

• ηνπο αγώλεο, εάλ νη αζιεηέο ιακβάλνπλ ηαπηόρξνλα θάξηεο P-Black θαη ην ζθνξ δελ είλαη 

ηζόπαιν, ν αζιεηήο κε ην πςειόηεξν ζθνξ θεξδίδεη ηνλ αγώλα. 

 

• Δάλ κηα θάξηα P-Black δνζεί θαη ζηηο δύν νκάδεο ηαπηόρξνλα θαη θακία από ηηο νκάδεο δελ κπνξεί 

λα θάλεη αληηθαηάζηαζε θαη ην ζθνξ είλαη ηζόπαιν, ε νκάδα κε ηελ πςειόηεξε αξρηθή θαηάηαμε ζην 

ηνπξλνπά, ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ θαηάηαμε FIE, θεξδίδεη ηνλ αγώλα. 

 

• Αλ κηα θάξηα P-Black δίλεηαη θαη ζηηο δύν νκάδεο ηαπηόρξνλα θαη θακία από ηηο νκάδεο δελ κπνξεί 

λα θάλεη αληηθαηάζηαζε θαη ην ζθνξ δελ είλαη ηζόπαιν, ε νκάδα κε ην πςειόηεξν ζθνξ θεξδίδεη ηνλ 

αγώλα. 

 

• ε νκαδηθνύο αγώλεο νη θάξηεο P-Yellow θαη P-Red απνλέκνληαη ζε θάζε νκάδα ρσξηζηά, 

μεθηλώληαο κε κηα P-Yellow θάξηα. 

 

• ε νκαδηθνύο αγώλεο, ε θάξηα P-Black απνλέκεηαη ζηνλ αζιεηή θαη όρη ζηελ νκάδα. 

 

• Μεηά ηελ αληηθαηάζηαζε ελόο μηθνκάρνπ κεηά ηελ παξαιαβή κηαο θάξηαο P-Black, κηα πεξαηηέξσ 

εκθάληζε ηνπ U2F νδεγεί ζε κηα πεξαηηέξσ P-Black θάξηα θαη ε ελ ιόγσ νκάδα ράλεη ηνλ αγώλα. 

 

• ε αηνκηθνύο θαη νκαδηθνύο αγώλεο, ε πεξίνδνο ζπλερίδεηαη κεηά ηελ απνλνκή κηαο θάξηαο P-

Yellow ή P-Red. 

 

• ε νκαδηθνύο αγώλεο, κεηά από αληηθαηάζηαζε πνπ αθνινπζεί ηεο απνλνκήο θάξηαο P-Black, ε ελ 

ιόγν πεξίνδνο ζπλερίδεηαη. 

 

Ιζρύο ηωλ θαξηώλ P: 

 

• Οη P-Cards ηζρύνπλ κόλν γηα ην ζπγθεθξηκέλν παηρλίδη ηνπ αγώλα (ζηα νκαδηθά θαη γηα ηα 9 

παηρλίδηα). Γελ κεηαβηβάδνληαη ζηνλ επόκελν αγώλα. 

 

• Αληηθαηάζηαζε ησλ αζιεηώλ πνπ ηνπο απνλεκήζεθαλ θάξηεο P-black: 

 

ηα νκαδηθά έλαο αζιεηήο ν νπνίνο έρεη ιάβεη κηα θάξηα P-Black κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί από ηνλ 



Κππξηαθή Οκνζπνλδία Ξηθαζθίαο 

πρλέο Δξσηήζεηο – Απαληήζεηο 
Παζεηηθό Παηρλίδη 

 

ειίδα 3 από 4 

 

αλαπιεξσκαηηθό, εάλ ππάξρεη θαη εάλ ε αληηθαηάζηαζε δελ έρεη ήδε γίλεη πξνεγνπκέλσο γηα 

ηαθηηθνύο ή ηαηξηθνύο ιόγνπο. 

 

Απόθαζε γηα παζεηηθό παηρλίδη (Calling U2F): 

 

• ε πεξίπησζε U2F, ελαπόθεηηαη ζηνλ δηαηηεηή λα πξνζηάμεη "Halt" σο απόθαζε. 

 

• ε νπνηνδήπνηε επηπιένλ ιεπηό όπσο νξίδεηαη ζην t.41, ην t.124 δελ ηζρύεη, αθνύ ε 

πξνηεξαηόηεηα ζα απνθαζίζεη ηνλ ληθεηή ζε πεξίπησζε πνπ δελ ζεκεησζεί ρηύπεκα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ιεπηνύ. 

 

Καηάηαμε θαη βαζκνί κεηά από P-Black: 

 

• Γηα αηνκηθνύο θαη νκαδηθνύο αγώλεο, νη αζιεηέο / νκάδεο πνπ ράλνπλ ηνλ αγώλα σο απνηέιεζκα 

ηεο ιήςεο θάξηαο P-Black, ζα θαηαηάζζνληαη ζηα ηειηθά απνηειέζκαηα ηνπ αγώλα, έρνληαο ράζεη 

ηνλ ζπγθεθξηκέλν αγώλα θαη ζα ιακβάλνπλ ηελ αληίζηνηρε βαζκνινγία. 

 

 

ΙΙ. Εξωηήζεηο 
 

Ε1. Υπάξρεη έλαο εύθνινο ηξόπνο λα μεθύγεηε από απηόλ ηνλ ππέξνρν θαλόλα; 

• ΝΑΙ - Μελ αζθείηε παζεηηθό παηρλίδη (U2F) ... 

 

Ε2. Υπάξρεη κόλν έλαο νξηζκόο γηα ην U2F; 

• ΝΑΙ, ν νξηζκόο είλαη έλα ιεπηό παηρληδηνύ ρσξίο ρηύπεκα. Πξνθεηκέλνπ λα θεξδίζεη έλαλ αγώλα, ν 

νπνίνο ζα πξέπεη λα είλαη ν ζηόρνο ηνπ, έλαο μηθνκάρνο ζα πξέπεη λα ζεκεηώζεη ρηππήκαηα ... 

 

Ε3. Τη ζεκαίλεη "Όηαλ έλαο ή θαη νη δύν αζιεηέο θαηαζηήζνπλ ζαθή ηελ απξνζπκία ηνπο λα 

αγωληζηνύλ" ; 

• Ο θαλόλαο νξίδεη όηη ζεκαίλεη όηη έρεη ππάξμεη έλα ιεπηό ρσξίο ρηύπεκα. 

 

Ε4. Αλ ν δηαηηεηήο απνλείκεη P-Yellow ή P-Red - ε πεξίνδνο ηνπ αγώλα κεηαβαίλεη ζηελ 

επόκελε πεξίνδν; 

• ΟΥΙ – ε πεξίνδνο ηνπ αγώλα ζπλερίδεηαη θαη δελ ππάξρεη πιένλ κεηαθίλεζε ζηελ επόκελε 

πεξίνδν. 

 

Ε5. Πξέπεη ε παξάγξαθνο t.165 λα ελεκεξωζεί γηα λα ζπκπεξηιάβεη ηηο λέεο θάξηεο P; 

• Ο θαλόλαο πνπ ςεθίζηεθε νξίδεη ζαθώο όηη νη θπξώζεηο πνπ επηβάιινληαη γηα ην U2F δελ είλαη 

ζσξεπηηθέο κε άιιεο θπξώζεηο. 

• Πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί νπνηαδήπνηε ζύγρπζε, ζα κπνξνύζε λα πξνζηεζεί ην αθόινπζν 

θείκελν ζην t.165: "Βιέπε εμαηξέζεηο γηα θάξηεο Ρ ζην άξζξν t.124". 

 

Ε6. Ο ‘Αιέμαλδξνο’ πξέπεη λα αληηθαηαζηήζεη ην όπιν ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα: Ο 

δηαηηεηήο ην έιεγμε θαη απέηπρε ε δνθηκαζία. Ο Αιέμαλδξνο έρεη ήδε ιάβεη κηα P-Yellow 

θάξηα. Παίξλεη ν Αιέμαλδξνο κηα θίηξηλε ή κηα θόθθηλε θάξηα; 

• Οη P-Cards δελ είλαη ζσξεπηηθέο κε νπνηαδήπνηε άιιε πνηλή θαη γη 'απηό ν ‘Αιέμαλδξνο’ παίξλεη 

κηα Κίηξηλε θάξηα (εθόζνλ είλαη ε πξώηε θνξά πνπ ν εμνπιηζκόο ηνπ έρεη απνηύρεη θαη δελ έρεη 

ιάβεη θακία άιιε πξνεηδνπνίεζε Κίηξηλσλ θαξηώλ). 
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Ε7. Τη ζπκβαίλεη εάλ θαη νη δύν αζιεηέο δελ αγωλίδνληαη, π.ρ. κε ηελ ππνρώξεζε ζηηο 

αληίζηνηρεο άθξεο ηεο πίζηαο; 

• Ο δηαηηεηήο ζα πξέπεη λα ζηακαηήζεη ηνλ αγώλα θαη λα ηηκσξήζεη ηνπο αζιεηέο ζύκθσλα κε ην 

t.43.2 (δηαθόπηνληαο ηνλ αγώλα ρσξίο βάζηκν ιόγν). Ξηθαζθία ζεκαίλεη κάρεο θαη όρη μεθνύξαζε 

ζηελ άθξε ηηο πίζηαο. Οη μηθνκάρνη πξέπεη λα αγσλίδνληαη θαζ 'όιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ θαη λα 

κελ απνθαζίδνπλ από κόλνη ηνπο όηαλ ζέινπλ λα πάλε ζην δηάιεηκκα. 

• Δίλαη θαζήθνλ ηνπ δηαηηεηή λα εθαξκόδεη απζηεξά ηνπο θαλόλεο. Οη δηαηηεηέο ΓΔΝ ζα πξέπεη λα 

δερηνύλ νη αζιεηέο λα ζηακαηνύλ πξηλ από ην ηέινο ηνπ επίζεκνπ ρξόλνπ θαη πξέπεη ζπλεπώο λα 

επηβάιινπλ θπξώζεηο όπνηε απαηηείηαη. 

 

Ε8. Μπνξεί ν ‘Αιέμαλδξνο’ λα πάξεη κηα θάξηα P-Red ρωξίο λα έρεη ιάβεη P-Yellow θάξηα; 

• Ορη! 

 

Ε9. Μπνξεί ν ‘Αιέμαλδξνο’ λα πάξεη κηα θάξηα P-Black ρωξίο λα έρεη ιάβεη δύν θάξηεο P-

Red; 

• Ορη! 

 

Ε10. Σην θείκελν γηα νκαδηθνύο αγώλεο ζηα γεξκαληθά, γ) αλαθέξεη "μηθνκάρνη" αλ θαη νη 

γξακκέο πξηλ θαη κεηά αλαθέξνπλ "νκάδεο". Ο γαιιηθόο θαη ηζπαληθόο θαλνληζκόο 

αλαθέξνπλ "νκάδεο". Είλαη έλα ηππνγξαθηθό ιάζνο; 

• Δίλαη πξάγκαηη έλα ηππνγξαθηθό ιάζνο ζηελ αγγιηθή έθδνζε ηνπ γ) πνπ ζα δηνξζσζεί. 

 

Ε11. Όηαλ ην ζθνξ είλαη 14:14 ή 44:44, είλαη δπλαηόλ λα ιάβεηε κηα θάξηα P ζε πεξίπηωζε 

U2F; 

• Ο θαλόλαο δελ θαζνξίδεη εμαηξέζεηο αλάινγα κε ην ζθνξ. Γηα λα ππάξρεη ζπλέπεηα κε ην ρεηξηζκό 

ησλ "θαλνληθώλ" δηπιώλ ρηππεκάησλ, θακία θάξηα P-Red δελ ζα δνζεί ζε ζθνξ 14:14 ή 44:44. 

Ωζηόζν, αλ θαη νη δύν αζιεηέο / νκάδεο έρνπλ ήδε ιάβεη δύν P- Red θάξηεο, ζα ιάβνπλ P-Black 

θάξηεο. 

 

Ε12. Πνύ πξέπεη λα ηεζνύλ νη αζιεηέο ζε ζέζε θύιαμεο όηαλ ν αγώλαο ζπλερίδεηαη αθνύ ν 

δηαηηεηήο απνλέκεη κηα P-Yellow θάξηα; 

• Ο αγώλαο ζα ζπλερηζηεί ζηε ζέζε πνπ βξίζθνληαλ νη αζιεηέο όηαλ ν δηαηηεηήο ζηακάηεζε ηνλ 

αγώλα κε ηελ εληνιή "Halt". 

 

Ε13. Ο Δηαηηεηήο εκθαλίδεη θάξηεο P γηα ην U2F ζε αζιεηέο θαη νκάδεο πνπ γλωξίδνπλ ηη 

ζεκαίλνπλ θαη ππνλννύλ. Αιιά πώο κπνξνύκε λα θάλνπκε απηέο ηηο P-θάξηεο νξαηέο θαη 

θαηαλνεηέο γηα ηα ΜΜΕ θαη ηνπο ζεαηέο; 

• Όπσο θαη κε θάζε λέν θαλόλα, ζα πξέπεη λα επηθνηλσλήζνπκε γη 'απηό. Οη θάξηεο P ζα 

εκθαληζηνύλ ζύληνκα μερσξηζηά θαη ζαθώο ζηα κεραλήκαηα θαηαγξαθήο. 

 

 

 

 

 

 

(έγινε μεηάθραζη από ηην έκδοζη ηης FIE - FAQ U2F - English version 21-Jan-19) 

 


