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ΣΗ ΥΡΔΗΑΕΟΜΑΣΔ ΓΗΑ ΝΑ ΠΑΗΞΟΤΜΔ ΒΔΛΑΚΗΑ 

 

 Γηα λα παίμνπκε απηό ην παηρλίδη απαξαίηεην είλαη λα έρνπκε έλαλ ζηόρν, έλα ζεη 

βειάθηα (ηξία βειάθηα), θαη αξγόηεξα έλαλ πίλαθα γηα λα γξάθνπκε ην ζθνξ. Δάλ ν 

ζηόρνο είλαη γηα  πξνπόλεζε αηνκηθή κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηνύκε έλα ηεηξάδην ή 

έλα θνκκάηη ραξηί. 
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ΣΟ ΒΔΛΑΚΗ 
             

 
Σν βειάθη ή dart απνηειείηαη από 4 θπξίσο ηκήκαηα.  

1. Κορμός ή ζώμα ή barrel ή dart: Δίλαη ην ηκήκα εθείλν από ην βειάθη πνπ 

βξίζθεηαη ζην εκπξόο κέξνο ηνπ. Δίλαη θηηαγκέλν από κέηαιιν {κπξνύληδν, 

αηζάιη, κείγκα βνιθξακίνπ κε ληθέιην(tungsten)}. Πάλσ ζε απηό 

ζηεξεώλεηαη ή κύηε θαη ππάξρεη ην ζπείξσκα γηα λα δερζεί ην δεύηεξν ηκήκα 

ηνπ, πνπ είλαη ε νπξά ηνπ βέινπο (shaft). Δίλαη ην βαξύηεξν θαη άξα ην 

θπξηόηεξν ηκήκα από ην βειάθη. Δίλαη ην θπξηόηεξν γηαηί ,εθηόο από ην βάξνο 

ηνπ, δίλεη θαη ην ραξαθηήξα ζην βειάθη. ¨Έηζη  ινηπόλ αλάινγα κε ηελ 

θαηαλνκή ηνπ βάξνπο (κπξνζηόβαξν,  ίζην θιπ.) αιιά θαη κε ηελ ζρεδίαζε 

ηεο επηθαλείαο ηνπ (αλάγιπθε, ιεία, κε θακπύιεο γηα ιαβή θιπ.)   κπνξεί λα 

ηαηξηάδεη ή όρη ζε θάπνηνλ.  

 Έλαο επηπιένλ δηαρσξηζκόο πνπ ζα πξέπεη λα γίλεη, είλαη κεηαμύ ησλ soft tip 

(κε πιαζηηθή κύηε) θαη steel tip (κε αηζάιηλε κύηε) darts. Σα soft tip έρνπλ 

θαη από ηεο δύν κεξηέο  ηνπο ζπείξσκα γηα λα δερηνύλ από ηε κία ηελ κύηε 

θαη από ηελ άιιε ηελ νπξά. Σν κέζν βάξνο ελόο steel tip dart είλαη 22-23 

γξακκάξηα ελώ ελόο soft tip 16 έσο 20 κέγηζην. Απηό γίλεηαη γηα λα κελ 

ραιάλε νη ζηόρνη, πνπ γηα ηα soft tip είλαη εηδηθνί από ζθιεξό πιαζηηθό κε 

ηξύπεο γηα λα δέρνληαη ηελ κύηε.    

2.  Οσρά ή Shaft: Δίλαη  ην ηκήκα πνπ βηδώλεη πάλσ ζην ζώκα θαη από ηελ 

άιιε κεξηά ηνπ δέρεηαη ην θηεξό. Σν κήθνο θαη  ην πιηθό ηεο θαηαζθεπήο ηνπ 

πνηθίινπλ, θαζώο θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ δίλεη θάζε έλαο από  ηνπο  

ζπλδπαζκνύο ζηελ πηήζε πνπ ζα θάλεη ην βειάθη θαη ζηνλ ηξόπν πνπ απηό ζα 

πάεη λα θαξθσζεί ζηνλ ζηόρν. 

3.  Φηερό ή Flight: Δίλαη ην ηειεπηαίν θνκκάηη ηνπ βέινπο θαη θξνληίδεη γηα ηελ 

επζηάζεηα θαη ηελ θαιή πνξεία θαηά ηελ πηήζε ηνπ βέινπο. Μπνξεί λα είλαη 

θηηαγκέλν από δηάθνξα πιηθά  κε βάζε ραξηί, πιαζηηθό αιιά θαη ειαθξύ 

κεηαιιηθό θύιιν.  

 Τπάξρνπλ βέβαηα θαη ηα θπζηθά θηεξά αιιά είλαη δπζεύξεηα, αθξηβά αιιά 

θαη δύζρξεζηα ιόγν ηεο εηδηθήο θξνληίδαο πνπ ρξεηάδνληαη . 

Σα θηεξά  κπνξεί  λα έρνπλ δηάθνξα ζρήκαηα.  

 

 
ΥΖΜΑΣΑ   ΦΣΔΡΩΝ 
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 Σα πην θνηλά από απηά είλαη ηα slim (coal cracker), kite, pear (tear drop) θαη 

standard. Η δηαθνξά ηνπο έγθεηηαη ζην δηαθνξεηηθό εκβαδόλ ηεο επηθαλείαο 

πνπ έξρεηαη ζε επαθή κε ηνλ αέξα θαηά ηελ πηήζε ηνπ βέινπο. Έηζη 

κηθξόηεξε επηθάλεηα ζεκαίλεη ιηγόηεξε ηξηβή θαη άξα κεγαιύηεξε ηαρύηεηα 

ηνπ βέινπο. Μηθξόηεξε όκσο επηθάλεηα ζεκαίλεη θαη κηθξόηεξε επζηάζεηα 

ζην βειάθη (αλάινγα κε ηνλ ηξόπν πνπ ην πεηάκε, κε ην βάξνο ηνπ αιιά θαη 

κε ην είδνο ηνπ θνξκνύ θαη ηεο νπξάο πνπ ρξεζηκνπνηνύκε). 

4. Μύηη ή Point: Δίλαη ην ηκήκα ηνπ βέινπο πνπ εηζρσξεί ζην ζηόρν. Δίλαη 

θηηαγκέλε από αηζάιη βακκέλν γηα λα έρεη κεγάιε ζθιεξόηεηα (steel tip) ή 

από ζθιεξό πιαζηηθό (soft tip). Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηύπνη θαη γηα ηα δύν 

είδε. 

 Οη κύηεο γηα ηα soft tip έρνπλ ζπείξσκα θαη κπνξνύλ αλ αιιαρηνύλ πνιύ 

εύθνια (όπσο έλα shaft). Οη αηζάιηλεο κύηεο κπνξεί λα είλαη κόληκα 

ζηεξεσκέλεο πάλσ ζηνλ θνξκό (ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο), αιιά θαη κε 

ζπείξσκα όπσο θαη νη soft tip. Τπάξρνπλ επίζεο θαη κύηεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη θαη  γηα ηελ κεηαηξνπή ελόο βέινπο soft tip ζε steel tip! 

 

 Τπάξρνπλ θαη θάπνηα άιια ηκήκαηα πνπ κάιινλ ζα πξέπεη λα ηα θαηαηάμνπκε ζηα 

βνεζήκαηα (accessories) . Απηά κπνξεί λα είλαη πξνζηαηεπηηθά γηα ηα θηεξά , 

δαρηπιίδηα γηα λα θξαηάλε ηα θηεξά πάλσ ζηελ νπξά, δαρηπιίδηα γηα λα θξαηάλε 

ζθηγκέλεο ηεο νπξέο ζηνπο θνξκνύο θιπ. 

 

 ύκθσλα ινηπόλ κε ηα παξαπάλσ κπνξνύκε λα θηηάμνπκε έλα ζεη βειάθηα πνπ λα 

εμππεξεηεί ηηο πξνζσπηθέο καο αλάγθεο θαη λα είλαη κνλαδηθό. Γελ πξέπεη λα 

θνβόκαζηε ηηο δνθηκέο κε δηαθνξεηηθέο νπξέο θαη θηεξά, κέρξη λα δνύκε ηη καο 

ηαηξηάδεη θαιύηεξα. Από ηε ζηηγκή όκσο πνπ ζα βξνύκε απηό πνπ καο ηαηξηάδεη, θαιό 

ζα ήηαλ λα κελ αιιάδνπκε ηίπνηα ζην βειάθη καο θαη λα επηθεληξσζνύκε ζηνλ ηξόπν 

πνπ ξίρλνπκε.  
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Ο ΣΟΥΟ 

(BOARD) 

 

 

 

 
 

 

 

 Μπνξεί λα είλαη θηηαγκέλνο από μύιν(παιαηόηεξα), από ραξηί (ηπιηγκέλν ζαλ ξνιό), 

θαη από ηξίρα. Ο ζηόρνο ή dartboard ή board πνπ ρξεζηκνπνηνύκε ζηνπο αγώλεο 

είλαη ηύπνπ bristle. Δίλαη δειαδή κηα βάζε από μύιν πάλσ ζηελ νπνία είλαη 

ηνπνζεηεκέλεο νη ηξίρεο, πνπ πεξηκεηξηθά έλα κεηαιιηθό έιαζκα θξαηά ππό πίεζε κε 

ζπγθεθξηκέλε δύλακε. 

 Ο ζηόρνο είλαη ρσξηζκέλνο κε ζύξκα ζε 20 ηκήκαηα (θέηεο). Σα ηκήκαηα είλαη 

αξηζκεκέλα κε έλα δαρηπιίδη πνπ είλαη απνζπώκελν από ην ζηόρν γηα λα κπνξνύκε 

λα ηνλ γπξίδνπκε θαη λα ρξεζηκνπνηνύκε όιε ηελ επηθάλεηά ηνπ εμίζνπ. Δθηόο από ηα 

20 ηκήκαηα ππάξρεη θαη ε πεξηνρή ηνπ θέληξνπ ηνπ ζηόρνπ. Δθεί έρνπκε ηελ 

εμσηεξηθή δώλε (outer bull ή bull) πνπ αμίδεη 25 πόληνπο θαη ην θέληξν (bull’s eye ή 

double bull) πνπ αμίδεη 50 πόληνπο.  

 Πάλσ ζην ζηόρν βιέπνπκε επίζεο δύν δαθηπιίνπο πνπ πεξλνύλ από όια ηα λνύκεξα. 

Ο δαθηύιηνο πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηθέξεηα νξίδεη ηελ πεξηνρή ηνπ δηπινύ (ε αμία 

ηεο θέηαο επί δύν), ελώ ν δαθηύιηνο πνπ βξίζθεηαη κεηαμύ πεξηθέξεηαο θαη θέληξνπ 

νξίδεη ηελ πεξηνρή ησλ ηξηπιώλ (ε αμία ηεο θέηαο επί ηξία). Κάζε πεξηνρή γηα 

επθνιία έρεη δηαθνξεηηθό ρξώκα. Σν 20 βξίζθεηαη πάληα ζε θέηα κε καύξν ρξώκα 

θαη είλαη πάληα ζην θέληξν ηεο αξίζκεζεο. Σν δηπιό 20 ιέγεηαη πνιιέο θνξέο θαη 

tops γηαηί είλαη ην πςειόηεξν ζεκείν ηνπ ζηόρνπ πνπ παίξλεη πόληνπο. Σν 50 (bull’s 

eye) κεηξάεη ζαλ δηπιό ηνπ 25. 
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 Δδώ ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε θαη ηνπο ζηόρνπο πνπ είλαη θηηαγκέλνη γηα ηα βειάθηα 

κε πιαζηηθή κύηε (soft tip). Δίλαη ζηόρνη κε επηθάλεηα από ζθιεξό πιαζηηθό κε 

ηξύπεο γηα λα δέρνληαη ηα βειάθηα. Τπάξρνπλ απινί θαη ειεθηξνληθνί πνπ κεηξνύλ 

κόλνη ηνπο κόιηο έλα βειάθη πηέζεη ηελ επηθάλεηά ηνπο. Όια ηα ζηνηρεία γηα ηηο θέηεο 

ηα δηπιά θαη ηα ηξηπιά ηζρύνπλ θαη εδώ. Τπάξρεη κηα δηαθνξά ζε κεξηθνύο από ηνπο 

ειεθηξνληθνύο πνπ κεηξάλε θαη ην εμσηεξηθό θέληξν θαη ην bull’s eye γηα 50  

πόληνπο. ηνπο ζηόρνπο soft tip ππάξρεη πεξηνξηζκόο ζην βάξνο ησλ darts πνπ 

κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε. Απηόο ν πεξηνξηζκόο είλαη αλάινγα κε ηελ νδεγία 

ηνπ πξσηαζιήκαηνο πνπ παίδνπκε θαη ην κέγηζην πνπ κπνξεί λα θηάζεη είλαη ηα 20 

γξακκάξηα, κε κηα κέζε ηηκή ηα 16-18 γξακκάξηα. 

 

 

 

 

ΠΩ ΣΖΝΟΤΜΔ ΔΝΑΝ ΣΟΥΟ 

 

 

 

 
 

 

 

 Η  απόζηαζε ηνπ θέληξνπ ηνπ ζηόρνπ από ην έδαθνο πξέπεη λα είλαη 1,73 κέηξα. Η 

απόζηαζε ηνπ ζεκείνπ πνπ ζα ζηαζνύκε γηα λα θάλνπκε κηα βνιή από ην επίπεδν ηνπ 

ζηόρνπ πξέπεη λα είλαη 2,37 κέηξα. Φπζηθά κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ην έδαθνο ζα είλαη 

επίπεδν θαη ρσξίο θιήζε. Γηα λα θάλνπκε ηνλ έιεγρν ηεο ζσζηήο απόζηαζεο από ην 

ζηόρν κπνξνύκε λα κεηξήζνπκε από ην θέληξν ηνπ ζηόρνπ κέρξη ηε γξακκή βνιήο. Η 

απόζηαζε απηή πξέπεη λα είλαη 2,94 κέηξα. 
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Ζ ΘΔΖ ΒΟΛΖ 
  

 Η ζηάζε καο πξηλ από ηε βνιή πξέπεη λα είλαη άλεηε θαη ηζνξξνπεκέλε. ηε γξακκή 

βνιήο ηνπνζεηνύκε κπξνζηά ην πόδη αληίζηνηρα κε ην ρέξη πνπ ζα ξίμνπκε ηα 

βειάθηα (π.ρ. δεμί πόδη - δεμί ρέξη). Γηα λα είλαη πην ειεύζεξν ην ρέξη πνπ ζα θάλεη ηε 

βνιή, ξίρλνπκε ην βάξνο καο ζην κπξνζηηλό πόδη θαη γέξλνπκε ιίγν κπξνζηά. Καηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο βνιήο ην ζώκα καο πξέπεη λα παξακέλεη ζε πιήξε αθηλεζία. Η βνιή 

ζα πξέπεη λα γίλεηαη κόλν κε ηελ θίλεζε ηνπ ρεξηνύ. 

 Γηα λα πεηύρνπκε θαιύηεξε βνιή πξέπεη ν ώκνο , ν αγθώλαο θαη ν θαξπόο ηνπ 

ρεξηνύ λα βξίζθνληαη ζε κηα επζεία κε ην ζεκείν ηνπ ζηόρνπ πνπ ζέινπκε λα 

πεηύρνπκε. Με ην κάηη γίλεηαη απηόο ν ζπληνληζκόο ρσξίο όκσο λα ρξεηάδεηαη λα 

θέξνπκε ην βειάθη κπξνζηά ζην κάηη καο γηα λα ζεκαδέςνπκε. 

 Η αλαπλνή παίδεη ζεκαληηθό ξόιν θαη ζε απηό ην παηρλίδη. ε θάζε πξνζπάζεηα 

ινηπόλ, πξέπεη λα ραιαξώλνπκε θαη λα εθπλένπκε πξηλ λα απνθαζίζνπκε λα 

πεηάμνπκε ην βειάθη. Η θίλεζε ηνπ ρεξηνύ πξέπεη λα είλαη νκαιή θαη λα 

νινθιεξώλεηαη κε ην ηέλησκα ηνπ ρεξηνύ κπξνζηά κεηά ηελ απειεπζέξσζε ηνπ 

βέινπο. Με απηό ηνλ ηξόπν κπνξνύκε λα επηηύρνπκε επαλαιακβαλόκελεο βνιέο (λα 

θνιιήζνπκε ηα βειάθηα κεηαμύ ηνπο ζην ζηόρν), αιιά θαη λα έρνπκε πην ζηαζεξό 

πέηαγκα. Απηό καο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ζπγθεληξσζνύκε πεξηζζόηεξν ζην ζεκείν 

πνπ ζέινπκε λα πεηύρνπκε θαη ιηγόηεξν ζην πσο ζα θξαηήζνπκε ην βειάθη, πσο ζα 

ξίμνπκε θιπ. Σειηθά γηα λα πεηπραίλνπκε απηό πνπ ζεκαδεύνπκε δελ πξέπεη λα 

ζθεθηόκαζηε ηίπνηε άιιν εθηόο από ην ζεκείν πνπ ζέινπκε λα έξζεη ζε επαθή ην 

βειάθη καο κε ην ζηόρν. 

 Φπζηθά όια απηά κπνξεί λα επηηεπρζνύλ κόλν κε ζπρλή πξνπόλεζε.   

 

 

 

 

ΡΤΘΜΗΖ ΣΩΝ DARTS 
 

 Γηα θάζε βειάθη ππάξρεη θαη έλα δηαθνξεηηθό  θηεξό αιιά θαη κηα δηαθνξεηηθή νπξά 

κε ηελ νπνία ζεσξνύκε όηη έρεη ηδαληθή πηήζε. Αλ ινηπόλ όινη όζνη ξίρλνπλ βειάθηα 

έξηρλαλ κε ηνλ ίδην ηξόπν (ίδην θξάηεκα, ίδηα θίλεζε ρεξηνύ, ίδην ζεκείν 

απειεπζέξσζεο ηνπ βέινπο θιπ.) δελ ζα ππήξρε θαλέλαο ιόγνο λα ςάρλνπκε γηα ην ηη 

ηαηξηάδεη ή δελ ηαηξηάδεη ζε θάζε βειάθη. Δπεηδή όκσο θάηη ηέηνην δελ ηζρύεη, πξέπεη 

ν θάζε έλαο πνπ μεθηλάεη λα ξίρλεη βειάθηα, λα βξίζθεη κόλνο ηνπ ηη βειάθη ηνπ 

ηαηξηάδεη, κε πνηα νπξά θαη κε πνην θηεξό.  

 Τπάξρνπλ κεξηθνί γεληθνί θαλόλεο πνπ κπνξεί λα καο ρξεζηκεύζνπλ ζαλ νδεγνί 

ζηελ αλαδήηεζή καο. Έηζη ιέκε όηη νη θνληνί θνξκνί κπνξνύλ λα παηρηνύλ κε 

θνληύηεξεο νπξέο θαη κηθξόηεξα θηεξά. Μαθξύηεξνη θνξκνί ζέινπλ καθξύηεξεο 

νπξέο θαη πην κεγάια θηεξά. Δπίζεο κεγαιύηεξν βάξνο θνξκνύ ζέιεη κεγαιύηεξν 

θηεξό θαη αληίζηξνθα. εκαληηθό ξόιν παίδνπλ θαη ηα πιηθά από ηα νπνία είλαη 

θηηαγκέλεο νη νπξέο θαη ηα θηεξά θαζώο θαη ην βάξνο ηνπο. 

  ηελ πξνζπάζεηα καο λα βξνύκε ηνλ θαιύηεξν ζπλδπαζκό, ζα πξέπεη λα έρνπκε ζην 

κπαιό καο όηη ην βειάθη πξέπεη λα αθνινπζεί κηα νκαιή πηήζε κέρξη ην ζηόρν θαη 

ηειηθά λα θαξθώλεηαη ζην ζηόρν κε κηα ειαθξηά θιήζε ηεο νπξάο πξνο ηα επάλσ.  
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ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ  ΜΔ ΒΔΛΑΚΗΑ 
 

101-301-501-701-1001-2001 

 Παίδεηαη από έλαλ, δύν, ηέζζεξηο ή θαη πεξηζζόηεξνύο παίθηεο. Κάζε παίθηεο 

μεθηλάεη από ηνπο 101 ή 301 ή 501 θιπ. πόληνπο θαη ζθνπόο ηνπ είλαη λα κεδελίζεη ην 

ζθνξ ηνπ κε όζν ην δπλαηόλ ιηγόηεξα βειάθηα.  

 Σν παηρλίδη κπνξεί λα μεθηλάεη κε απ’ επζείαο αθαίξεζε (straight start) ησλ πόλησλ 

από ην πξώην βειάθη πνπ ζα ξίμνπκε ή κεηά από ηελ επηηπρία νπνηνπδήπνηε δηπινύ 

πάλσ ζηνλ ζηόρν (double in), όκσο ηειεηώλεη πάνηοηε κε έλα βειάθη ζε δηπιό 

(double out). Έηζη ζα πξέπεη πάληα λα αθήλνπκε δπγό αξηζκό γηα λα ηειεηώζνπκε κε 

ην επόκελν βειάθη (π.ρ. 16= δηπιό 8, 40= δηπιό 20 θιπ.). Δάλ ην ζθνξ πνπ ζα 

θέξνπκε είλαη κεγαιύηεξν από ην ζθνξ πνπ είρακε αθήζεη πξηλ ηε βνιή, ηόηε ιέκε 

όηη «θαίγεηαη» θαη κέλνπκε ζην ζθνξ πνπ είρακε πξηλ από απηή ηε βνιή καο (π.ρ. 

έρνπκε 16 θαη κε ην πξώην βειάθη καο ξίρλνπκε δηπιό 16 αληί γηα   δηπιό 8… ηόηε ε 

βνιή θαίγεηαη…. Γελ ξίρλνπκε άιιν βειάθη θαη κέλνπκε ζην 16 πεξηκέλνληαο ηε 

ζεηξά καο γηα ηελ επόκελε βνιή). 

 ηνπο αγώλεο ηζρύεη ην 501 straight in – double out. Κάζε έλα παηρλίδη 501 ιέγεηαη 

leg.  Σα παηρλίδηα παίδνληαη ζπλήζσο από δπν παίθηεο ή από δεπγάξηα πνπ ξίρλνπλ 

ελαιιάμ.  Αλάινγα κε ηνλ αγώλα ην παηρλίδη κπνξεί λα θξηζεί ζε δύν (best of 3) , 

ηξία (best of 5), ή πεξηζζόηεξα ληθεθόξα legs. Δπίζεο κπνξεί λα ππάξρνπλ sets από  

legs θαη ν αγώλαο λα θξίλεηαη ζε ληθεθόξα sets (π.ρ. best of 3 sets best of 3 legs = ζε 

δύν ληθεθόξα ζεη ησλ δύν ληθεθόξσλ legs ην θαζέλα). 

 ην παηρλίδη μεθηλάεη πξώηνο απηόο πνπ ζα ξίμεη πην θνληά ζην bull ή κεηά από 

θιήξσζε ή κε ην ζηξίςηκν λνκίζκαηνο. Αλ πξηλ ην ηειεπηαίν leg ηνπ αγώλα ην 

απνηέιεζκα είλαη ηζόπαιν ηόηε νη παίθηεο ξίρλνπλ γηα bull. O πην θνληηλόο ζην 

θέληξν αξρίδεη πξώηνο ην ηειεπηαίν leg. 

ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ  ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ 

εκαληηθό ξόιν ζηελ αγσληζηηθή κνξθή ησλ darts παίδεη ε ζηξαηεγηθή ζην παηρλίδη 

καο. Έηζη ζα πξέπεη αλά πάζα ζηηγκή λα ειέγρνπκε ην ζθνξ πνπ καο απνλέκεη γηα λα 

ηζεθάξνπκε έλα leg. Ιδηαίηεξα όζν ζα πιεζηάδνπκε πξνο ην ηειείσκα πξέπεη λα 

πξνζέρνπκε θάπνηα βαζηθά ζηνηρεία. Βαζηθόηεξν όισλ ίζσο είλαη λα πξνζπαζνύκε 

λα αθήλνπκε θάπνην λνύκεξν πνπ λα ηειεηώλεη, απνθεύγνληαο ηα λνύκεξα 

169,168,166,165,163,162 θαη 159 πνπ δελ ηειεηώλνπλ κε 3 βειάθηα. Έηζη θάπνηνο 

πνπ είλαη πίζσ ζην ζθνξ θαη ζέιεη λα αθήζεη ηειείσκα πξέπεη λα ζθεθηεί ηη πξέπεη λα 

ξίμεη γηα λα έρεη ηελ πηζαλόηεηα ελόο κεγάινπ ηειεηώκαηνο ζηελ επόκελε βνιή ηνπ. 

Αλ γηα παξάδεηγκα έρνπκε 219 θαη κε ηα δύν πξώηα βειάθηα καο έρνπκε θέξεη δύν 

20, ζα πξέπεη λα ξίμνπκε ην ηξίην βειάθη καο ζην ηξηπιό 19, έηζη ώζηε αλ ζα θέξνπκε 

κνλό 19 λα αθήζνπκε ηειείσκα 160 (θαη όρη 159 αλ παίδακε γηα 60 θαη θέξλακε  

κνλό 20). Σν ίδην ηζρύεη θηάλνληαο πξνο ην ηειείσκα κε δηπιό. Πξέπεη πάληα λα 

έρνπκε ζην κπαιό καο όηη νη πηζαλόηεηεο λα θέξνπκε έλα ηξηπιό πνπ ζέινπκε εθείλε 

ηε ζηηγκή, είλαη πνιύ κηθξέο (30% γηα ηνπο επαγγεικαηίεο παίθηεο). Έηζη πξέπεη λα 

ζθεθηόκαζηε ηη κπνξεί λα καο αθήζεη γηα ηειείσκα ην βειάθη καο αλ πάεη ζην κνλό 

ηνπ αξηζκνύ πνπ ζεκαδεύνπκε. Γηα παξάδεηγκα ζην 129 παίδνπκε ηξηπιό 19 γηα λα 

έρνπκε ηελ δπλαηόηεηα εάλ θέξνπκε κνλό 19 λα παίμνπκε 110 (ηξηπιό 20 θαη κεηά 

Bull)! Αλ παίδακε ηξηπιό 20 θαη θέξλακε 20… ηόηε ζα κέλακε κε 109 πόληνπο θαη 

δύν βειάθηα γηα λα ην ηειεηώζνπκε!!! Όηαλ ηώξα θηάζνπκε ζε λνύκεξν από 70 έσο 

θαη 61, έρνπκε δύν βειάθηα ζηα ρέξηα καο θαη ν αληίπαιόο καο έρεη ηειείσκα… ηόηε 

παίδνπκε ζε αξηζκό πνπ ην κνλό ηνπ ζα καο αθήζεη BULL γηα ην ηειεπηαίν καο 

βειάθη. Έηζη έρνπκε πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα θεξδίζνπκε… από ην λα κελ 

παίμνπκε πνηέ δηπιό (αθνύ ζα καο έρεη πξνιάβεη ν αληίπαιόο καο).  
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ΣΔΛΔΙΩΜΑΣΑ ΜΔ ΣΡΙΑ ΚΑΙ ΜΔ ΓΤΟ ΒΔΛΑΚΙΑ 
  Τ=ΤΡΙΠΛΟ  Γ=ΓΙΠΛΟ  Β=DOUBLE BULL(50)   

                      

170 T20 T20 B 126 Τ19 19 Β 82 Τ14 Γ20 

169 ΓΔΝ ΤΔΛΔΙΩΝΔΙ ΜΔ 3 ΒΔΛΑΚΙΑ 125 25 Τ20 Γ20 81 Τ15 Γ18 

168 ΓΔΝ ΤΔΛΔΙΩΝΔΙ ΜΔ 3 ΒΔΛΑΚΙΑ 124 Τ20 Τ16 Γ8 80 Τ16 Γ16 

167 Τ20 Τ19 Β 123 Τ19 Τ16 Γ9 79 Τ13 Γ20 

166 ΓΔΝ ΤΔΛΔΙΩΝΔΙ ΜΔ 3 ΒΔΛΑΚΙΑ 122 Τ18 18 Β 78 Τ14 Γ18 

165 ΓΔΝ ΤΔΛΔΙΩΝΔΙ ΜΔ 3 ΒΔΛΑΚΙΑ 121 Τ20 Τ15 Γ8 77 Τ15 Γ16 

164 Τ20 Τ18 Β 120 Τ20 20 Γ20 76 Τ20 Γ8 

163 ΓΔΝ ΤΔΛΔΙΩΝΔΙ ΜΔ 3 ΒΔΛΑΚΙΑ 119 Τ19 Τ10 Γ16 75 Τ15 Γ15 

162 ΓΔΝ ΤΔΛΔΙΩΝΔΙ ΜΔ 3 ΒΔΛΑΚΙΑ 118 Τ20 18 Γ20 74 Τ14 Γ16 

161 Τ20 Τ17 Β 117 Τ20 17 Γ20 73 Τ19 Γ8 

160 Τ20 Τ20 Γ20 116 Τ20 16 Γ20 72 Τ20 Γ6 

159 ΓΔΝ ΤΔΛΔΙΩΝΔΙ ΜΔ 3 ΒΔΛΑΚΙΑ 115 Τ20 15 Γ20 71 Τ13 Γ16 

158 Τ20 Τ20 Γ19 114 Τ20 14 Γ20 70 Τ18 Γ8 

157 Τ20 Τ19 Γ20 113 Τ20 13 Γ20 69 Τ19 Γ6 

156 Τ20 Τ20 Γ18 112 Τ20 20 Γ16 68 Τ16 Γ10 

155 Τ20 Τ19 Γ19 111 Τ20 19 Γ16 67 Τ17 Γ8 

154 Τ20 Τ18 Γ20 110 Τ20 18 Γ16 66 Τ10 Γ18 

153 Τ20 Τ19 Γ18 109 Τ20 17 Γ16 65 Τ15 Γ10 

152 Τ20 Τ20 Γ16 108 Τ20 16 Γ16 64 Τ16 Γ8 

151 Τ20 Τ17 Γ20 107 Τ19 18 Γ16 63 Τ13 Γ12 

150 Τ20 Τ18 Γ18 106 Τ20 14 Γ16 62 Τ10 Γ16 

149 Τ20 Τ19 Γ16 105 Τ20 13 Γ16 61 Τ15 Γ8 

148 Τ20 Τ16 Γ20 104 Τ18 18 Γ16 60 20 Γ20 

147 Τ20 Τ17 Γ18 103 Τ20 11 Γ16 59 19 Γ20 

146 Τ20 Τ18 Γ16 102 Τ20 10 Γ16 58 18 Γ20 

145 Τ20 Τ15 Γ20 101 Τ17 18 Γ16 57 17 Γ20 

144 Τ20 Τ20 Γ12 100 Τ20 Γ20   56 16 Γ20 

143 Τ20 Τ17 Γ16 99 Τ19 10 Γ16 55 15 Γ20 

142 Τ20 Τ14 Γ20 98 Τ20 Γ19   54 14 Γ20 

141 Τ20 Τ15 Γ16 97 Τ19 Γ20   53 13 Γ20 

140 Τ20 Τ16 Γ16 96 Τ20 Γ18   52 20 Γ16 

139 Τ20 Τ13 Γ20 95 Τ19 Γ19   51 19 Γ16 

138 Τ20 Τ14 Γ18 94 Τ18 Γ20   50 18 Γ16 

137 Τ17 Τ18 Γ16 93 Τ19 Γ18   49 17 Γ16 

136 Τ20 Τ20 Γ8 92 Τ20 Γ16   48 16 Γ16 

135 Τ20 Τ15 Γ15 91 Τ17 Γ20   47 15 Γ16 

134 Τ20 Τ14 Γ16 90 Τ18 Γ18   46 14 Γ16 

133 Τ20 Τ19 Γ8 89 Τ19 Γ16   45 13 Γ16 

132 Τ20 Τ20 Γ6 88 Τ16 Γ20   44 12 Γ16 

131 Τ20 Τ13 Γ16 87 Τ17 Γ18   43 11 Γ16 

130 Τ20 Τ18 Γ8 86 Τ18 Γ16   42 10 Γ16 

129 Τ19 Τ20 Γ6 85 Τ15 Γ20   41 9 Γ16 

128 Τ18 Τ14 Γ16 84 Τ20 Γ12        

127 Τ19 Τ18 Γ8 83 Τ17 Γ16       

 

Σα λνύκεξα 110, 107, 104, 101 ηειεηώλνπλ θαη κε δύν βειάθηα, αλ ζην δεύηεξν 

βειάθη παίμνπκε BULL!  Σν 99  δελ ηειεηώλεη κε δύν βειάθηα! 
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Σα πεξηζζόηεξα λνύκεξα έρνπλ πάλσ από έλαλ ηξόπνπο λα παηθηνύλ. Δδώ 

αλαθέξεηαη κόλν έλαο. Φπζηθά δηαιέγνπκε απηόλ πνπ καο ηαηξηάδεη θαιύηεξα, 

αλάινγα κε ην παηρλίδη καο θαη ηηο πεξηζηάζεηο! 

 

 

 

ΑΛΛΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ 
 

 

ΡΟΛΟΗ (ROUND O’ CLOCK) 

Παίδνπλ έλαο ή θαη πεξηζζόηεξνη παίθηεο.  

Ξεθηλάκε από ην 1 θαη πξνζπαζνύκε λα πεηύρνπκε ηελ θέηα αζρέησο αλ είλαη δηπιό ή 

ηξηπιό. Μόιηο ηελ πεηύρνπκε ζπλερίδνπκε ζην 2 κε ην επόκελν βειάθη θιπ. Σν  

παηρλίδη ηειεηώλεη ζην bull αθνύ έρνπκε πεηύρεη πξηλ θαη έλα 25. 

 

 

ΡΟΛΟΗ ΣΑ ΓΗΠΛΑ (ROUND O CLOCK ON DOUBLES) 

 Ίδην κε ην πξνεγνύκελν παηρλίδη κε ηελ δηαθνξά όηη εδώ μεθηλάκε από ην 1 θαη 

πξνζπαζνύκε λα πεηύρνπκε ην δηπιό ηνπ. Μόιηο ην πεηύρνπκε ζπλερίδνπκε ζην δηπιό 

2 κε ην επόκελν βειάθη θιπ. Σν παηρλίδη ηειεηώλεη ζην δηπιό 20 αιιά γηα πξνπόλεζε 

πνιιέο θνξέο ην ηειεηώλνπκε ζην δηπιό bull. Ξεθηλάεη πξώηνο όπνηνο ξίμεη πην θνληά 

ζην θέληξν. Γελ έρεη ζεκαζία αλ ηα βειάθηα πνπ δελ ζα πάλε ζην δηπιό κπνπλ κέζα 

ζην ζηόρν, ζπλερίδνπκε ζην δηπιό πνπ βξηζθόκαζηε. 

 

25 
  Έλα σξαίν παηρλίδη γηα λα εμαζθήζνπκε ηαπηόρξνλα θαη ηελ ζπγθέληξσζε ησλ 

βνιώλ καο αιιά θαη ηελ πξνπόλεζε ζηα δηπιά… ππό πίεζε… είλαη ην 25. Δδώ 

μεθηλάκε έρνληαο 25 βαζκνύο (κπνξεί λα ην δείηε ζε παξαιιαγή λα παίδεηαί από 26, 

29 θιπ, αιιά δελ ππάξρεη δηαθνξά ζην απνηέιεζκα). Παίδνπκε ξνιόη ζηα δηπιά κέρξη 

ην 20, κόλν πνπ θάζε βνιή καο (ηξία βειάθηα) γίλεηαί ζε έλα δηπιό θάζε θνξά. Κάζε 

δηπιό πνπ πεηπραίλνπκε πξνζζέηνπκε ηελ αμία ηνπ ζην ζθνξ καο… Αλ δελ 

πεηύρνπκε ην δηπιό πνπ  πξέπεη όκσο… αθαηξνύκε ηελ αμία ηνπ.  

  Παράδειγμα: Ξεθηλάκε ξίρλνληαο  ζην δηπιό 1 ηξία βειάθηα. Αλ πεηύρνπκε 2 θνξέο 

ην δηπιό … πξνζζέηνπκε 2ρ2=4 πόληνπο θαη έρνπκε 29 ζύλνιό. Η άιιε καο βνιή 

είλαη ζην δηπιό 2. Από ηα ηξία βειάθηα πνπ ξίρλνπκε, δελ πεηπραίλνπκε θαλέλα 

δηπιό. Σόηε αθαηξνύκε 4 πόληνπο θαη έρνπκε ζθνξ 25. πλερίδνπκε ζην δηπιό 3 θιπ. 

θνπόο καο είλαη λα θαηαθέξνπκε λα θηάζνπκε ζην 20 ρσξίο λα κεδελίζνπκε ην 

ζθνξ καο. Αλ δελ θαηαθέξνπκε λα θηάζνπκε ζην 20 θαη κεδελίζνπκε π.ρ.  ζην 7… 

μαλαπαίδνπκε από ηελ αξρή ην δηπιό 1 … έρνληαο 25 πόληνπο! 

 

 

 

MICKEY   MOUSE 

 Παίδεηαη από δύν παίθηεο ή δεπγάξηα. Παίδνπκε ζηα λνύκεξα 20,19,18,17,16,15 

θαζώο θαη ζε δηπιά, ηξηπιά θαη bull. θνπόο καο είλαη λα θέξνπκε ηξεηο θνξέο ην 

θάζε έλα από απηά. Δάλ πεηύρνπκε έλα δηπιό ή ηξηπιό λνύκεξν ηόηε κπνξνύκε λα ηα 

γξάςνπκε γηα δηπιό ή ηξηπιό αληίζηνηρα ή λα  ζεκεηώζνπκε δύν ή ηξεηο  επηηπρίεο 

ζην αληίζηνηρν λνύκεξν. Δάλ έρνπκε ηξεηο επηηπρίεο ζε έλα λνύκεξν ηόηε ην 

ζεσξνύκε θιεηζκέλν. 
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 Όηαλ έρνπκε έλα λνύκεξν θιεηζκέλν ελώ ν αληίπαιόο καο ην έρεη αλνηθηό, κπνξνύκε 

λα πεηύρνπκε μαλά ην λνύκεξν απηό γξάθνληαο αληίζηνηρνπο πόληνπο . 

 Πξηλ από θάζε βνιή ζα πξέπεη λα δειώλνπκε ζε πνην λνύκεξν παίδνπκε ή αλ 

παίδνπκε δηπιά ή ηξηπιά. 

 Όηαλ ζα έρνπκε θιείζεη ηα δηπιά ή ηα ηξηπιά κπνξνύκε λα πάξνπκε πόληνπο κόλν αλ 

δειώζνπκε αληίζηνηρα δηπιά ή ηξηπιά θαη όρη δειώλνληαο έλα λνύκεξν θαη 

θέξλνληαο ην ηξηπιό ηνπ. 

 Νηθεηήο είλαη απηόο πνπ ζην ηέινο, εθηόο ηνπ όηη ζα έρεη όια ηα λνύκεξα θιεηζκέλα 

θαζώο θαη ηα δηπιά ηα ηξηπιά θαη ηα bull, επηπιένλ ζα έρεη καδέςεη πεξηζζόηεξνπο 

πόληνπο από ηνλ αληίπαιό ηνπ. 

 

 

CRICKET 

Παίδεηαη όπσο θαη ην Mickey Mouse, κόλν πνπ δελ ρξεηαδόκαζηε δηπιά θαη ηξηπιά. 

Δπίζεο δελ ρξεηάδεηαη λα δειώζνπκε ηη ζα παίμνπκε.  

 

ΜΗΟ ΚΟΡ (HALF IT – HALF SCORE) 

 Σν παηρλίδη παίδεηαη από έλαλ ή θαη πεξηζζόηεξνπο παίθηεο. Σα λνύκεξα πνπ 

παίδνληαη είλαη 20, 16, δηπιό 7, 14, ηξηπιό 10, 17 θαη Bull (50). 

 Οη παίθηεο παίδνπλ ν έλαο κεηά ηνλ άιιν γηα λα πεηύρνπλ κε ηε ζεηξά ην 

πξνθαζνξηζκέλν λνύκεξν ζε θάζε βνιή. Δάλ θαηαθέξεη κε ηα ηξία βειάθηα ηεο βνιήο 

ηνπ λα πεηύρεη ην λνύκεξν, ηόηε παίξλεη ηόζνπο πόληνπο , όζνπο έρνπλ ζθνξάξεη ηα 

επηηπρεκέλα βειάθηα ηνπ ( αλ π.ρ. παίδεη γηα 20 θαη θέξεη έλα βειάθη ζην κνλό 20 έλα 

ζην ηξηπιό 20 θαη έλα εθηόο ηεο θέηαο ηνπ 20, παίξλεη  80 πόληνπο). Αλ όκσο ζηα 

ηξία βειάθηα ηεο βνιήο δελ θαηαθέξεη λα πεηύρεη ην λνύκεξν πνπ πξέπεη, ηόηε ηνπ 

αθαηξείηαη ην κηζό από ην ζθνξ πνπ έρεη απνθηήζεη κέρξη απηή ηνπ ηε βνιή. 

 Νηθεηήο είλαη απηόο πνπ ζα ηειεηώζεη ην παηρλίδη κε ην κεγαιύηεξν ζθνξ. 

Σα λνύκεξα πνπ παίδνληαη ζε αγώλεο κπνξνύκε γηα πξνπόλεζε λα ηα αιιάμνπκε, 

πξνζζέηνληαο αλ ζέινπκε θαη άιιεο δπζθνιίεο, όπσο είλαη Σ.Υ. (Σξία Υξώκαηα = 

πξέπεη θάζε βειάθη λα θαξθσζεί θαη ζε δηαθνξεηηθό ρξώκα παίξλνληαο ηνπο 

αληίζηνηρνπο πόληνπο), A.D. (Any Double = νπνηνδήπνηε δηπιό), A.T. (Any Treble = 

νπνηνδήπνηε ηξηπιό). 

 

GOLF 

 Παίδεηαη από έλαλ ή θαη πεξηζζόηεξνπο παίθηεο. 

 Παίδεηαη ζηα λνύκεξα από ην 1 έσο ην 9 (εάλ ζέινπκε ζηελ πξνπόλεζε κπνξνύκε λα 

παίμνπκε θαη ζε πεξηζζόηεξα λνύκεξα.). Οη παίθηεο ξίρλνπλ κε ηε ζεηξά από ηξία 

βειάθηα ζε θάζε λνύκεξν. θνπόο ηνπο είλαη λα θέξνπλ ην κηθξόηεξν ζθνξ. Μπνξεί 

έλαο παίθηεο λα ζηακαηήζεη ηε βνιή ηνπ ζην πξώην ή ζην δεύηεξν βειάθη (αλ ηνλ 

ηθαλνπνηεί ην ζθνξ). Δάλ όκσο ζπλερίζεη, κεηξάεη πάληνηε ην ηειεπηαίν βειάθη πνπ 

ζα ξίμεη ζην ζηόρν. Σν ζθνξ ζε θάζε λνύκεξν έρεη σο εμήο:  

1 πόλην παίξλεη ην δηπιό 

2 πόληνπο παίξλεη ην ηξηπιό  

3 πόληνπο παίξλεη ην ηκήκα κεηαμύ ηξηπινύ θαη θέληξνπ 

4 πόληνπο παίξλεη ην ηκήκα κεηαμύ ηξηπινύ θαη δηπινύ, θαη 

5  πόληνπο γηα θάζε ζεκείν εθηόο ηνπ αξηζκνύ πνπ παίδεηαη. 

 Νηθεηήο είλαη ν παίθηεο πνπ ζην ηέινο ηνπ παηρληδηνύ ζα έρεη ηνπο ιηγόηεξνπο 

πόληνπο. 
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KILLER 

 Παίδεηαη από πνιινύο παίθηεο καδί. 

 Αλάινγα κε ηνπο παίθηεο πξέπεη λα έρνπκε θαη κεξηθά θύιια από κηα ηξάπνπια. Σα 

θύιια πξέπεη λα είλαη 3 παξαπάλσ από ηνλ αξηζκό ησλ παηθηώλ πνπ ζα παίμνπλ. 

(Δάλ είλαη 5 παίθηεο , παίξλνπκε από ηνλ Α έσο θαη ην 8). Κάζε έλα θύιιν 

εθπξνζσπεί θαη ην αληίζηνηρν δηπιό πάλσ ζηνλ ζηόρν. Αθνύ θαζνξίζνπκε ηε ζεηξά 

πνπ ξίρλνπλ νη παίθηεο, ν θάζε έλαο δηαιέγεη θαη από έλα ραξηί ρσξίο λα ην δνπλ νη 

άιινη. Έηζη θαλέλαο δελ μέξεη πνην δηπιό έρεη ν άιινο. Μέλνπλ αθόκα ηξία δηπιά πνπ 

δελ είλαη θαλελόο παίθηε. 

 Κάζε παίθηεο πξνζπαζεί λα πεηύρεη έλα δηπιό (από απηά πνπ παίδνπλ ζην παηρλίδη), 

γηα λα αθαηξέζεη κηα δσή από απηόλ πνπ ην έρεη. Πξηλ όκσο αξρίζεη λα αθαηξεί δσέο 

από άιινπο, ζα πξέπεη λα έρεη πεηύρεη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην δηθό ηνπ δηπιό (δελ 

αθαηξεί δσή από ηνλ εαπηό ηνπ).  Κάζε παίθηεο πνπ ράλεη ηξεηο δσέο, βγαίλεη από ην 

παηρλίδη δειώλνληαο πνην λνύκεξν είρε.  

 Νηθεηήο είλαη εθείλνο πνπ ζα κείλεη ηειεπηαίνο κε κία δσή ηνπιάρηζηνλ. 

 

 

BLIND KILLER 

 Σν ίδην παηρλίδη κε ην killer κε κόλε δηαθνξά όηη νη παίθηεο δελ είλαη ππνρξεσκέλνη 

λα ρηππήζνπλ ην δηθό ηνπο δηπιό πξηλ λα αξρίζνπλ λα αθαηξνύλ δσέο. Δπίζεο 

θάπνηνο παίθηεο κπνξεί λα αθαηξέζεη δσή από ηνλ εαπηό ηνπ, ζθόπηκα ή αθνύζηα! 

 

 

SHANGHAI 

 Παίδεηαη από έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο παίθηεο.  

 Παίδεηαη ζηα λνύκεξα από ην 1 έσο ην 9 (εάλ ζέινπκε κπνξνύκε λα παίμνπκε θαη ζε 

πεξηζζόηεξα λνύκεξα.). Οη παίθηεο ξίρλνπλ κε ηε ζεηξά από ηξία βειάθηα ζε θάζε 

λνύκεξν. θνπόο ηνπο είλαη λα θέξνπλ ην κεγαιύηεξν ζθνξ ζε κηα βνιή (ηξία 

βειάθηα).  

 Σν ζθνξ ζε θάζε λνύκεξν έρεη σο εμήο:  

1 πόλην παίξλεη ην κνλό  

2 πόληνπο παίξλεη ην δηπιό  

3 πόληνπο παίξλεη ην ηξηπιό 

 Αλ θάπνηνο θαηαθέξεη λα πεηύρεη κε ηα ηξία βειάθηα, έλα κνλό, έλα δηπιό θαη έλα 

ηξηπιό από ην λνύκεξν πνπ παίδεη, ηόηε ιέκε όηη έθαλε shanghai θαη ε βνιή κεηξάεη 

γηα 12 πόληνπο αληί γηα 6. 

 Νηθεηήο είλαη ζην ηέινο απηόο πνπ ζα έρεη ηνπο πεξηζζόηεξνπο πόληνπο. 
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ΣΡΟΠΟΗ    ΠΡΟΠΟΝΖΖ 

 
Κάζε έλαο πνπ ζέιεη λα αζρνιεζεί πην ζνβαξά κε ηα βειάθηα ζα πξέπεη λα νξγαλώζεη 

ηελ πξνπόλεζή ηνπ κε ηξόπν πνπ λα απνδίδεη αιιά θαη λα κπνξεί λα ειέγμεη ηελ 

πξόνδό ηνπ. Έηζη ζα πξέπεη λα θάλεη θάπνηεο ξνπηίλεο θάζε θνξά θαη λα ειέγρεη ηελ 

απόδνζή ηνπ. Πην θάησ αλαθέξνληαη θάπνηεο από απηέο πνπ ζα κπνξνύζε θάπνηνο λα 

ρξεζηκνπνηήζεη.  Δδώ πξέπεη λα πνύκε όηη δελ πξέπεη λα θαζόκαζηε θαη λα ξίρλνπκε 

ζε έλαλ ζηόρν … ρσξίο λα έρνπκε θάπνην ζθνπό παξά κόλν γηα ιίγεο βνιέο πνπ ζα 

είλαη γηα δέζηακα! Σν λα ξίρλνπκε γηα πνιιή ώξα ρσξίο ζπγθεθξηκέλν ζθνπό είλαη 

θνπξαζηηθό αιιά θαη ρσξίο αληίθξηζκα, κηαο θαη δελ καο πξνζθέξεη ηίπνηε… εθηόο 

από ξνπηίλα θαη ηειηθά  απεηζαξρία θαη αλαπνηειεζκαηηθόηεηα ζην παηρλίδη καο. 

 Αξρίδνληαο πξέπεη λα αλαθέξνπκε κηα κέζνδν γηα λα πξνπνλεζνύκε ζηα ηειεηώκαηα 

κε ηξία θαη κε δύν βειάθηα… αιιά θαη ζηα δηπιά πνπ ρξεηαδόκαζηε θάζε θνξά. Απηή 

ε κέζνδνο είλαη ην 170. Ξεθηλάκε λα ξίρλνπκε έρνληαο ζην κπαιό καο όηη έρνπκε 170 

πόληνπο γηα λα ηζεθάξνπκε! Σν 170 είλαη ην πξώην λνύκεξν πνπ ηειεηώλεη κε ηξία 

βειάθηα. Αλ ξίμνπκε ηξία βειάθηα θαη δελ θαηαθέξνπκε λα ην ηζεθάξνπκε…(!!!)… 

ζπλερίδνπκε ζηελ επόκελε βνιή πξνζπαζώληαο λα ηζεθάξνπκε ην λνύκεξν πνπ 

έρνπκε αθήζεη κεηά από ηελ αθαίξεζε ηεο πξνεγνύκελεο βνιήο καο. Όηαλ 

θαηαθέξνπκε ηειηθά λα ηζεθάξνπκε μεθηλάκε πάιη από ηελ αξρή ξίρλνληαο ην 

ακέζσο επόκελν βειάθη κε ππόινηπν μαλά 170. θνπόο καο είλαη λα ηζεθάξνπκε κε 

όζν ην δπλαηόλ ιηγόηεξα βειάθηα. 

  Μηα κέζνδνο γηα λα θάλνπκε πξνπόλεζε ζε πην ζπγθεληξσκέλεο βνιέο είλαη λα 

παίδνπκε 10 Bull. Κάζε 25αξη κεηξάεη γηα 1 θαη θάζε 50αξη γηα 2 Bull. Δδώ κπνξνύκε 

λα θξαηάκε θαη αξρείν κε ηα βειάθηα πνπ ξίμακε γηα λα θαηαθέξνπκε λα πεηύρνπκε 

10 Bull. Έηζη βιέπνπκε θαη ηελ πξόνδό καο. 

   Έλαο θαιόο ηξόπνο γηα λα θάλνπκε πξνπόλεζε ζηα δηπιά είλαη ην ξνιόη ζηα δηπιά. 

Καη εδώ κπνξνύκε λα θξαηάκε αξρείν κε ηα βειάθηα πνπ ρξεηαδόκαζηε γηα λα 

θιείζνπκε ην ξνιόη. 

  Μπνξνύκε λα παίμνπκε ξνιόη ζηα ηξηπιά (καο ρξεηάδνληαη γηα λα αθήζνπκε δηπιό 

ζε έλα ηειείσκα) κε ηνλ ίδην ηξόπν. Δπίζεο θαιή πξνπόλεζε είλαη λα παίδνπκε ηα 

ηξηπιά από ην 10 κέρξη ην 20 αιιάδνληαο λνύκεξν κόλν αθνύ πεηύρνπκε πέληε θνξέο 

ην θάζε ηξηπιό!  

  Έλαο ηξόπνο γηα λα ειέγρνπκε ηελ αγσληζηηθή θαηάζηαζή καο  είλαη λα ξίρλνπκε 

100 βειάθηα ζην 20. Μεηξάκε ην κνλό γηα 1 ην δηπιό γηα 2 θαη ην ηξηπιό γηα 3  

20άξηα . Από 75 20άξηα θαη πάλσ είλαη έλα θαιό απνηέιεζκα… ελώ πνιύ θαιά είλαη 

λα έρνπκε πεηύρεη πάλσ από 100. 

  Πνιύ θαιή πξνπόλεζε θαη κε θάπνηα πίεζε είλαη ην παηρλίδη 25. 

  Άιινο έλαο ηξόπνο γηα λα έρνπκε ιίγε πίεζε είλαη λα παίμνπκε 501 κε έλαλ 

ππνηηζέκελν αληίπαιν πνπ έρεη κέζν όξν (average) ζην βειάθη ηνπ 20 πόληνπο. Έηζη 

αλαγθαδόκαζηε γηα λα θεξδίζνπκε έλα leg λα θάλνπκε θαιύηεξν average! Σν average 

20 ην θάλνπκε αλ ηειεηώζνπκε ην 501 κε 25 βειάθηα. Αλ ινηπόλ δελ θαηαθέξνπκε λα 

ηειεηώζνπκε ην 501 κε 24 βειάθηα ή ιηγόηεξα, ηόηε ράλνπκε ην leg!  

   Δδώ ζα πξέπεη λα πνύκε όηη ν θάζε έλαο πνπ μεθηλάεη λα θάλεη έλα πξόγξακκα 

πξνπόλεζεο, ζα πξέπεη λα δηαιέγεη θάηη αλάινγν κε ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ, γηα λα κελ 

απνγνεηεπηεί από ην απνηέιεζκα… εάλ είλαη αξράξηνο! θνπόο καο είλαη λα 

αλεβαίλνπκε ζηγά ζηγά  θαη λα κελ ηα παξαηήζνπκε κε ηελ πξώηε απνηπρία… γη’ 

απηό ζα πξέπεη λα δηαζθεδάδνπκε κε απηό πνπ θάλνπκε θαη λα κελ θάλνπκε 

αγγαξεία.  


