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ΔΙΕΞ ΑΓΩΓΗ ΔΙ ΑΓ ΩΝΙ ΣΜΟ Υ  

 

1. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  

 

Η διεξαγωγή του διαγωνισμού θα γίνει στο Καζίνο Λουτρακίου. 

 

2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ 

 

Έως δέκα (10) τραπέζια των δέκα (10) θέσεων.  

 

3. ΠΛΗΘΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ 

 

Έως εκατό (100) ενεργοί διαγωνιζόμενοι. 

 

4. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ    

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 14 Σεπτεμβρίου 2022 και με ώρα έναρξης την 16:00.  

  

5. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ENTRY STAKE) 

 

Εκατόν τριάντα πέντε (135) Ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στην αξία της μπάνκας των μαρκών 

(tournament chips), συνολικού αθροίσματος πόντων τριάντα χιλιάδων  (30.000).   

 

6.  ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ/ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (TOURNAMENT   

 REGISTRATION FEE) 

 

Δεκαπέντε (15) Ευρώ, που ισούται με το 11,11% του χρηματικού ποσού συμμετοχής. 

 

7. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ (RE-ENTRIES) 

 

Απεριόριστες φορές κατά την διάρκεια των δέκα (10) πρώτων επιπέδων του διαγωνισμού 

οι παίκτες δύνανται να χρησιμοποιήσουν το δικαίωμα επαναληπτικής συμμετοχής. Το 

χρηματικό τέλος επαναληπτικής συμμετοχής είναι ίσο με το χρηματικό ποσό συμμετοχής 

(entry stake – 135 Ευρώ), το οποίο αντιστοιχεί στην αξία της μπάνκας των μαρκών 
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(tournament chips), συνολικού αθροίσματος πόντων τριάντα χιλιάδων (30.000). Απαιτείται 

χρηματικό τέλος εγγραφής (registration fee), το οποίο είναι δεκαπέντε (15) Ευρώ, που 

ισούται με το 11,11% του χρηματικού ποσού συμμετοχής. 

 

8.  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΗΣ ΠΑΙΚΤΩΝ 

 

Ο καθορισμός της θέσης των παικτών θα γίνεται τυχαία, μέσω κλήρωσης (ηλεκτρονικά) με 

μέριμνα του Καζίνο στην αρχή του παιχνιδιού και οι θέσεις δεν θα είναι μεταβιβάσιμες. 

 

9.  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΗΣ ΔΕΙΚΤΗ ΤΟΥ ΚΡΟΥΠΙΕΡΗ 

 

Η θέση του δείκτη του κρουπιέρη θα καθορίζεται μετά από κλήρωση  που θα γίνεται στο 

τραπέζι 1 και το αποτέλεσμα αυτής της κλήρωσης θα ισχύει για όλα τα υπόλοιπα τραπέζια.   

 

10. ΛΟΙΠΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

• Το παιχνίδι θα είναι No Limit Texas Hold’em.  

 

• Οι παρόντες ειδικοί όροι του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Καζίνο 

Λουτρακίου (http://www.casinoloutraki.gr/). 

 

• Η ενημέρωση των υποψηφίων για τους όρους των Διαγωνισμών γίνεται με προσωπική 

τους ευθύνη.  

 

• Αιτήσεις συμμετοχής  θα γίνονται δεκτές μόνο στο Κεντρικό Ταμείο του Καζίνο, έως και 

τριάντα (30) λεπτά προ της ώρας έναρξης του Διαγωνισμού.  Μετά τη πάροδο αυτής της 

ώρας και εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις μέχρι και το τέλος των τυφλών στοιχημάτων του 

επιπέδου δέκα (10), εκπρόθεσμες εγγραφές θα γίνονται δεκτές με τη καταβολή του 

χρηματικού ποσού συμμετοχής και του χρηματικού τέλους εγγραφής μέχρι και τη 

συμπλήρωση των εκατό (100) ενεργών θέσεων. Σε κάθε περίπτωση, προηγούνται οι 

επαναληπτικές εγγραφές από τις εκπρόθεσμες. 

 

• Για την αποδοχή των αιτήσεων συμμετοχής θα τηρείται αυστηρή σειρά προτεραιότητας. 

 

• Ακυρώσεις προπληρωμένων εγγραφών θα γίνονται δεκτές το αργότερο μέχρι μία ώρα 

πριν την ώρα έναρξης του Διαγωνισμού. 

 

http://www.casinoloutraki.gr/
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• Το χρηματικό τέλος εγγραφής και συμμετοχής δεν μεταβιβάζεται. Δεν εξαργυρώνεται εάν 

έχει ξεκινήσει ο  διαγωνισμός.   

 

• Η διεξαγωγή των σταδίων του Διαγωνισμού δεν θα γίνεται ενώπιον παικτών ή 

προσκεκλημένων θεατών που δεν συμμετέχουν στους Διαγωνισμούς, δηλαδή δεν 

επιτρέπεται η παραμονή αυτών στο χώρο όπου διεξάγεται ο Διαγωνισμός.  

 

• Η αύξηση των τυφλών στοιχημάτων (blind bets) του διαγωνισμού γίνεται σε τακτά χρονικά 

διαστήματα, σύμφωνα με τον κατωτέρω ΠΙΝΑΚΑ 1,  ΔΟΜΗ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ.  

 

• Κάθε αύξηση στοιχήματος που επισημαίνεται από το Μηχανογραφικό Σύστημα 

Διαχείρισης του Διαγωνισμού, θα πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση του χεριού που 

βρίσκεται σε εξέλιξη. Το χέρι ξεκινά με την έναρξη του ανακατέματος των τραπουλόχαρτων 

από τον κρουπιέρη. 

 

• Αν δύο ή περισσότεροι παίκτες στο ίδιο τραπέζι, αποκλειστούν από το διαγωνισμό στην 

διάρκεια του ίδιου χεριού, ο παίκτης με το μεγαλύτερο ποσό μαρκών κατά την έναρξη του 

χεριού, τερματίζει στην υψηλότερη θέση.  

 

• Αν δύο ή περισσότεροι παίκτες αποκλειστούν από το διαγωνισμό σε ξεχωριστά τραπέζια, 

κάθε παίκτης που αποκλείστηκε τερματίζει σε χαμηλότερη θέση από κάθε επόμενο και σε 

περίπτωση που είναι αδύνατον να αποφασισθεί ποιος αποκλείστηκε πρώτος, το ανάλογο 

βραβείο θα μοιράζεται ισόποσα.   

 

• Οι μάρκες των παικτών όπως και η υψηλότερη αξία των μαρκών κάθε παίκτη, πρέπει να 

είναι πάντα εμφανείς στο τραπέζι.  Δεν επιτρέπεται μάρκες του διαγωνισμού να βρίσκονται 

στις  τσέπες των παικτών και στο τραπέζι δεν επιτρέπεται η ύπαρξη μαρκών διεξαγωγής 

άλλων παιχνιδιών.  

 

• Παίκτης που για λόγους αναγκαιότητας πρέπει να χρησιμοποιήσει κινητό τηλέφωνο, 

υποχρεωτικά απομακρύνεται προσωρινά από το τραπέζι. 
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11. ΔΟΜΗ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ 

 

Ο πίνακας που ακολουθεί αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των Ειδικών Όρων και 

απεικονίζει την δομή των στοιχημάτων του Διαγωνισμού, την αλλαγή επιπέδου αυτών κάθε 

είκοσι (20) λεπτά και τον προγραμματισμό των  διαλλειμάτων. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΔΟΜΗ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ  

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Level Small Blind Big Blind BB Ante

1 100 200

2 100 300 300

3 200 400 400

4 200 500 500

5 300 600 600

6 400 800 800

7 500 1.000 1.000

8 600 1.200 1.200

9 700 1.400 1.400

10 800 1.600 1.600

11 1.000 2.000 2.000

12 1.000 2.500 2.500

13 1.500 3.000 3.000

14 2.000 4.000 4.000

15 2.500 5.000 5.000

16 3.000 6.000 6.000

17 4.000 8.000 8.000

18 5.000 10.000 10.000

19 6.000 12.000 12.000

20 7.000 14.000 14.000

21 8.000 16.000 16.000

22 10.000 20.000 20.000

23 10.000 25.000 25.000

24 15.000 30.000 30.000

25 20.000 40.000 40.000

26 25.000 50.000 50.000

27 30.000 60.000 60.000

28 40.000 80.000 80.000

Break 15΄

Break 20' 

Το τρίτο διάλειμμα θα πραγματοποιηθεί μόλις 

συμπληρωθεί το Final Table



 

 6 

12. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ ΚΥΡΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ–ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ ΑΥΤΟΥ 

 

H ανάδειξη των νικητών θα γίνει με τον διαδοχικό αποκλεισμό ενός εκάστου εκ των 

συμμετεχόντων παικτών (πλην του ενός), την κατάταξη αυτών και την αντίστοιχη 

συμπλήρωση των θέσεων στον κατωτέρω  Πίνακα 2,  Ποσοστών Απόδοσης  Επάθλων.   

Το συνολικό έπαθλο του Διαγωνισμού αποτελείται από το σύνολο της αξίας των αγορών 

των μαρκών σε Ευρώ, όλων των συμμετεχόντων κατά τα ανωτέρω παικτών του 

Διαγωνισμού, δηλαδή το συνολικό έπαθλο θα ισούται με το πλήθος των συμμετεχόντων 

παικτών συν το σύνολο των επαναληπτικών συμμετοχών επί Εκατόν Τριάντα Πέντε  (135) 

Ευρώ.  

Τα έπαθλα του Διαγωνισμού αποδίδονται στους συμμετέχοντες παίκτες, το πλήθος των 

νικητών εξαρτάται από τον αριθμό των μοναδικών παικτών που τελικώς θα συμμετέχουν 

στο διαγωνισμό και τα ποσοστά απόδοσης σε κάθε παίκτη με βάση τη σειρά κατάταξης, 

είναι αυτά που αναφέρονται στον κατωτέρω ΠINAKA 2, Ποσοστών Απόδοσης Επάθλων.  

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΠΑΘΛΩΝ  

 

 

 

 

Κάθε διαδικασία ανάδειξης και κατάταξης των νικητών των διαγωνισμών, θα γίνει κάθε 

φορά σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 32, 33 και 34 του Κεφαλαίου Η, του 

άρθρου 18Α, της απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού 9501/02.08.2010 

(ΦΕΚ Β’ 1404), με την οποία τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, η απόφαση Τ/6736/2003 

(ΦΕΚ Β’ 929), «Κανονισμός Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας των 

Καζίνο».  

7-12 13-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-100 101-119 120-139 140-159 160-179 180-199

1 70,00% 50,00% 40,00% 37,00% 34,00% 33,00% 32,00% 31,25% 31,00% 30,00% 29,25% 29,00% 28,50% 27,75%

2 30,00% 30,00% 30,00% 27,00% 25,00% 24,00% 23,00% 22,25% 22,00% 21,00% 20,75% 20,25% 19,75% 19,00%

3 20,00% 20,00% 18,00% 17,00% 16,00% 15,25% 14,75% 14,00% 13,50% 12,75% 12,50% 12,25% 11,75%

4 10,00% 10,00% 10,00% 9,50% 9,00% 8,75% 8,50% 8,25% 7,75% 7,75% 7,75% 7,45%

5 8,00% 8,00% 7,50% 7,25% 7,00% 7,00% 7,00% 6,50% 6,00% 5,70% 5,50%

6 6,00% 5,50% 5,50% 5,25% 5,00% 5,00% 4,70% 4,50% 4,50% 4,50%

7 4,50% 4,50% 4,25% 4,00% 4,00% 3,65% 3,50% 3,50% 3,50%

8 3,50% 3,50% 3,00% 3,00% 2,95% 2,50% 2,50% 2,50%

9 3,00% 2,75% 2,50% 2,20% 2,00% 2,00% 2,00%

10 2,75% 2,25% 1,75% 1,50% 1,50% 1,50%

11 2,00% 1,75% 1,50% 1,50% 1,50%

12 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

13 1,50% 1,50% 1,50% 1,25%

14 1,50% 1,50% 1,25% 1,25%

15 1,50% 1,25% 1,25% 1,25%

16 1,25% 1,25% 1,00%

17 1,00% 1,00% 1,00%

18 1,00% 1,00% 1,00%

19 0,9% 1,00%

20 0,9% 1,00%

21 1,00%

22 0,9%

23 0,9%

24

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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Για τα ποσά των επάθλων σε Ευρώ, που αναλογούν σε κάθε παίκτη με βάση τη σειρά 

κατάταξης και τα ποσοστά απόδοσης των πινάκων, το καζίνο εκδίδει στο όνομα του κάθε 

παίκτη, εφόσον ζητηθεί από αυτόν, σχετική βεβαίωση, προκειμένου αυτή να 

χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό νόμιμης απόκτησης των χρημάτων και η οποία, δύναται 

περαιτέρω να χρησιμοποιηθεί, για την πληρωμή του παίκτη σε μετρητά από το ταμείο του 

καζίνο. 

Η παρούσα διαδικασία και ενημέρωση των υποψηφίων συμμετεχόντων παικτών στον 

παρόντα διαγωνισμό, γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 και την παράγραφο 38, του 

Κεφαλαίου Η, του άρθρου 18Α, του ανωτέρω Κανονισμού. 

 

Το έντυπο που ακολουθεί, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των Ειδικών Όρων του 

παρόντος διαγωνισμού και απεικονίζει το υπόδειγμα, της κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, 

εκδοθησόμενης βεβαίωσης. 
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΠΑΘΛΟΥ 

(ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ) 

 

Με την παρούσα, βεβαιώνουμε ότι ο παίκτης ……………………. …………………………., 

κάτοικος ……………………………………… με αριθμό διαβατηρίου ή ταυτότητας 

…………………, συμμετείχε στη διεξαγωγή του διαγωνισμού WEDNESDAY KNIGHTS που 

διεξήχθη στις εγκαταστάσεις μας και σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 32, 33 και 

34, του Κεφαλαίου Η, του άρθρου 18Α, της Τ/6736/2003 (ΦΕΚ Β’ 929), όπως έχει 

τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει με την Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και 

Τουρισμού 9501/02.08.2010 (ΦΕΚ Β’ 1404), καθώς και τους Ειδικούς Όρους του ανωτέρω 

Διαγωνισμού, κατέλαβε την ……… θέση στη σειρά κατάταξης και το πληρωτέο ποσό 

(χρηματικό βραβείο) που αντιστοιχεί, είναι: 

Ευρώ ………………. 

Φιλοδώρημα……….. 

Καθαρό Ποσό……… 

Η καταβολή του ποσού αυτού θα γίνει στον παίκτη σε μετρητά μόνον από το Ταμείο του 

Καζίνο. 

Η βεβαίωση αυτή δεν αποτελεί βεβαίωση απόκτησης εισοδήματος και δεν εκδίδεται για 

φορολογική χρήση 

 

Λουτράκι Κορινθίας, την ………………………… 

 

 

 

                 Για την                        O 

CLUB HOTEL CASINO LOUTRAKI       Νικητής παίκτης 

     Ο Προϊστάμενος Παιγνίων  
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13. Το έντυπο που ακολουθεί αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των Ειδικών Όρων και απεικονίζει 

την αίτηση συμμετοχής του διαγωνισμού που κατατίθεται σύμφωνα με τα ανωτέρω 

αναφερόμενα στο Κεντρικό Ταμείο του Καζίνο. 
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14. Σε περίπτωση παραβάσεων των Κανονισμών Διεξαγωγής του διαγωνισμού, στον παίκτη θα 

επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τους Κανονισμούς ποινές. 

 

15. Ο προκαθορισμένος χρόνος εντός του οποίου οι παίκτες υποχρεούνται να ενεργήσουν, είναι 

ο χρόνος που προβλέπεται από τους Κανονισμούς. 

 

16. Τα στάδια διεξαγωγής των Διαγωνισμών, διεξάγονται σύμφωνα με τους ισχύοντες 

Ελληνικούς Κανονισμούς όπως αυτοί προβλέπονται στο Φ.Ε.Κ. 1404, Τεύχος Β’, 6 

Σεπτεμβρίου 2010. 

 

17. Ο Διευθυντής του τουρνουά διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγές σχετικά με τη δομή 

των στοιχημάτων προκειμένου να διευκολύνει την ομαλή διεξαγωγή του τουρνουά. 

 

18. Η Διοίκηση διατηρεί το δικαίωμα να προγραμματίσει εκ νέου  ή να ακυρώσει έναν ή 

περισσότερους από τους προαναφερόμενους διαγωνισμούς, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο.  

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να λαμβάνουν όλες τις σχετικές με ακυρώσεις η 

επαναπρογραμματισμό πληροφορίες, είτε στην ιστοσελίδα του Καζίνο Λουτρακίου 

(http://www.casinoloutraki.gr/), ή απ’ ευθείας στις εγκαταστάσεις του Καζίνο. 

 

ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ & ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

 

Σε εμπορικό επίπεδο, το Καζίνο Λουτρακίου, έχει συμφωνήσει στη τήρηση ενός Κώδικα 

Δεοντολογίας, που σκοπό έχει την προαγωγή των εμπορικών συμφερόντων και ειδικότερα 

τη διαφύλαξη της φήμης και της πελατείας του. 

Οι κατωτέρω αναφερόμενοι Πρόσθετοι Ειδικοί Όροι, Προϋποθέσεις & Ρυθμίσεις, αποτελούν 

ένα ελάχιστο επίπεδο διασφάλισης του ανωτέρω σκοπού και τίθενται σε γνώση, ενημέρωση 

και αποδοχή από τους υποψήφιους συμμετέχοντες παίκτες στους Διαγωνισμούς, ως 

ακολούθως: 

Γυρίσματα (βιντεοσκόπηση & φιλμογράφηση) και φωτογραφίσεις 

α. Επιτρέπεται για λόγους προβολής και δημοσιότητας να γίνονται γυρίσματα, 

βιντεοσκοπήσεις και φωτογραφίσεις καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού, 

με περαιτέρω σκοπό τη μετάδοση και προβολή τους υπό τη μορφή τηλεοπτικής 

εκπομπής που προβάλλεται είτε ζωντανά (live) είτε με καθυστέρηση (βιντεοσκοπημένα) 

σε όλα τα μέσα επικοινωνίας (τηλεοπτικά, έντυπα, διαδίκτυο κλπ).   

http://www.casinoloutraki.gr/
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β. Οι παίκτες που συμμετέχουν στον ανωτέρω διαγωνισμό του WEDNESDAY 

KNIGHTS, οφείλουν να έχουν συναινέσει στην προβολή της εικόνας τους στην 

τηλεόραση διεθνώς, χωρίς περιορισμό και σε όλες τις μορφές μέσων μαζικής 

ενημέρωσης.  Με τη συμμετοχή του στο WEDNESDAY KNIGHTS,  νοείται ότι ο εκάστοτε 

παίκτης έχει συναινέσει στην ανωτέρω προβολή και δημοσιότητα. 

γ. Οι παίκτες που συμμετέχουν στο WEDNESDAY KNIGHTS, έχουν παραιτηθεί από 

κάθε είδους δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας παγκοσμίως σε οποιοδήποτε φιλμ και / ή 

βίντεο ή άλλο καταγεγραμμένο υλικό με τους ίδιους, που ελήφθη ή πραγματοποιήθηκε 

κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε φάσης ή σταδίου του διαγωνισμού WEDNESDAY 

KNIGHTS. 

δ. Οι παίκτες πρέπει να είναι πρόθυμοι ώστε να παραβρίσκονται σε συνεντεύξεις τύπου 

ή/ και τηλεοπτικές συνεντεύξεις σε λογικές ώρες κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε 

Εκδήλωσης του WEDNESDAY KNIGHTS, αν ζητηθεί από τους διοργανωτές. 

 

 

 

Η συμπλήρωση, υπογραφή και υποβολή κάθε κατά τα ανωτέρω αίτησης συμμετοχής σε 

οποιαδήποτε φάση/στάδιο του διαγωνισμού αποτελεί συναίνεση και αποδοχή των όρων 

αυτών.    

 


