
ΚΙΝΗΣΕΙΣ ROUND ROBIN ΓΙΑ ΖΕΥΓΗ 
(ή ENDLESS HOWELL ή FLOWER HOWELL) 

 
 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ HOWELL ΚΑΙ ROUND ROBIN 
Σε μια κλασική κίνηση Howell η μετακίνηση των διανομών είναι τελείως ομαλή, ενώ η 

μετακίνηση των ζευγών γίνεται σύμφωνα με ειδικές καρτέλες οδηγιών. Στο Round Robin (ή 
Endless Howell ή Flower Howell) η διαδικασία αυτή αντιστρέφεται, και τα μεν ζεύγη 
μετακινούνται ομαλά, οι δε διανομές μετακινούνται σύμφωνα με προκαθορισμένο τρόπο, αλλά 
η αρχική τους τοποθέτηση δεν είναι ομαλή. 
 
 

Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ 
Τα τραπέζια αριθμούνται από το Νο1 έως το ΝοΤ και τοποθετούνται κυκλικά ή ημικυκλικά. 

Τα ζεύγη ΒΝ αριθμούνται με φθίνουσα σειρά από (2Τ) στο τραπέζι Νο1, μέχρι (Τ+1) στο τραπέζι 
ΝοΤ, ενώ τα ζεύγη ΑΔ αριθμούνται με αύξουσα σειρά από (1) στο τραπέζι Νο1, μέχρι (Τ) στο 
τραπέζι ΝοΤ, δηλαδή παίρνουν τον αριθμό του τραπεζιού που κάθονται. 

Ένας εύκολος και γρήγορος έλεγχος ότι όλα τα ζεύγη έχουν πάρει τους σωστούς αριθμούς 
είναι ότι σε κάθε τραπέζι, το άθροισμα της αρίθμησης ΒΝ και ΑΔ πρέπει να ισούται με τον 
συνολικό αριθμό των ζευγών συν ένα (2Τ+1). Έτσι για παράδειγμα σε μια κίνηση 5 τραπεζιών 
οι αρχικές θέσεις των ζευγών θα είναι: 

Τραπέζι 1 2 3 4 5 

ΒΝ-ΑΔ 10-1 9-2 8-3 7-4 6-5 

Οι κινήσεις αυτές όπως θα δούμε αργότερα βρίσκουν τέλεια εφαρμογή στους αγώνες 
ομάδων (κινήσεις Round Robin). 

Μετά από κάθε γύρο το ζεύγος ΒΝ στο τραπέζι Νο1 παραμένει σταθερό ενώ όλα τα άλλα 
ζεύγη ΒΝ ανεβαίνουν ένα τραπέζι (+1) και αφού παίξουν ως ΒΝ στο τραπέζι ΝοΤ, παίζουν στον 
επόμενο γύρο στο ίδιο τραπέζι ως ΑΔ, ενώ τα ζεύγη ΑΔ κατεβαίνουν ένα τραπέζι (-1) και αφού 
παίξουν στο τραπέζι Νο1, πηγαίνουν στο τραπέζι Νο2 ως ΒΝ, ακολουθώντας πλέον την κίνηση 
των ζευγών ΒΝ. 

Οι διανομές μπορούν να παίζονται με δύο τρόπους: 

 Κανονικά όπως στις άλλες κινήσεις ζευγών, οπότε όμως όλα τα σετ των διανομών πρέπει να 
τοποθετούνται σε κάποιο κεντρικό τραπέζι και, είτε να υπάρχουν στο κάθε τραπέζι καρτέλες 
οδηγιών με το ποιο σετ θα παίζεται σε κάθε γύρο, είτε να μετακινεί ο διαιτητής τα σετ των 
διανομών, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες λαθών. 

 Από κοινού σε όλα τα τραπέζια (βλέπε κινήσεις Βαρόμετρου), οπότε αν μεν ο αριθμός των 
διανομών σε κάθε σετ είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των τραπεζιών δεν υπάρχει 
πρόβλημα, αν όμως ο αριθμός των διανομών σε κάθε σετ είναι ίσος ή μικρότερος από  τον 
αριθμό των τραπεζιών πρέπει να υπάρχουν αντίγραφα. 

 
 

ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 4-9 ΤΡΑΠΕΖΙΑ 
Οι συγκρίσεις των ζευγών ανάλογα με τον τρόπο που παίζονται τα σετ των διανομών 

διαφέρουν κατά περίπτωση. Αυτό σημαίνει ότι ανάλογα με το πώς παίζονται οι διανομές, η 
αλλαγή προσανατολισμού σε κάποια τραπέζια θα πρέπει να γίνεται με διαφορετικό τρόπο. 
 
 
 



Διαφορετικό σετ διανομών σε κάθε τραπέζι 
 Όταν οι διανομές παίζονται κανονικά, δίνονται οι αρχικές θέσεις των σετ των διανομών 

μόνον, σημειώνοντας μέσα σε παρένθεση τους αριθμούς των τραπεζιών που θα πρέπει να 
γίνεται αλλαγή προσανατολισμού: 
4 Τραπέζια : 1, 3, 5, 2  (καμία) 
5 Τραπέζια : 1, 4, 2, 5, 2  (3) (προσοχή στο relay) 
6 Τραπέζια : 1, 6, 2, 5, 10, 4  (3) 
7 Τραπέζια : 1, 11, 9, 5, 13, 8, 12  (3, 5, 6, 7) 
8 Τραπέζια : 1, 7, 11, 2, 8, 12, 9, 3  (5, 6, 7, 8) 
9 Τραπέζια : 1, 13, 9, 5, 17, 15, 11, 16, 7 (3, 4, 8) 
 
Κοινά σετ διανομών σε κάθε γύρο (βαρόμετρο) 

Όταν σε κάθε γύρο όλα τα τραπέζια παίζουν το ίδιο σετ διανομών (Βαρόμετρο), δίνονται 
μόνον οι αριθμοί των τραπεζιών που θα πρέπει να γίνει αλλαγή προσανατολισμού: 
4 Τραπέζια : 4 
5 Τραπέζια : 4 
6 Τραπέζια : 3 
7 Τραπέζια : 3, 5, 6, 7 
8 Τραπέζια : 5, 7, 8 
9 Τραπέζια : 3, 4, 8 
 


