
ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΗΜΕΡΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΖΕΥΓΩΝ 
 
 

Ανάλογα με τον αριθμό των ζευγών που συμμετέχουν, αυτά διαχωρίζονται σε δύο ή 
περισσότερους ομίλους. 
 
 

2 ΟΜΙΛΟΙ - ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ MITCHELL ΚΑΙ ΠΛΕΚΤΩΝ HOWELL 
Όταν ο αγώνας διαρκεί δύο ημερίδες, τα ζεύγη διαχωρίζονται σε δύο ομίλους. Την μια 

ημερίδα ο ένας όμιλος αντιμετωπίζει τον άλλο (Mitchell), ενώ την άλλη ο κάθε όμιλος παίζει 
μεταξύ του (Πλεκτό Howell). Η επιλογή της σειράς είναι στην διακριτική ευχέρεια του διαιτητή. 
 

2 ΟΜΙΛΟΙ ΖΕΥΓΩΝ 

1η Ημερίδα Α + Β 

2η Ημερίδα A x B 
 

Όπου Α + Β σημαίνει ότι ο κάθε όμιλος παίζει μεταξύ του, ενώ Α x Β σημαίνει ότι ο ένας 
όμιλος αντιμετωπίζει τον άλλο. 
 
Πλήρης κίνηση - Μονός αριθμός τραπεζιών 

Στο Πλεκτό Howell, στο πρώτο τραπέζι συναντιούνται σε κάθε γύρο δύο ζεύγη από 
διαφορετικό όμιλο (κοινό τραπέζι). Τα ζεύγη αυτά συναντιούνται ξανά  την άλλη ημερίδα στον 
πρώτο γύρο του Mitchell. Υπάρχουν δύο λύσεις. 

 Ο διαιτητής αφήνει να γίνουν οι διπλές αυτές συναντήσεις οπότε υπάρχει ο ίδιος αριθμός 
εγγραφών σε όλες τις διανομές και των δύο ημερίδων, αλλά το κάθε ζεύγος έχει συναντήσει 
ένα άλλο ζεύγος δύο φορές (ανισορροπία της κίνησης). 

 Ο διαιτητής δεν αφήνει να γίνουν αυτές οι διπλές συναντήσεις, οπότε δεν παίζεται ο πρώτος 
γύρος του Mitchell. Αυτό σημαίνει όμως ότι όλες οι διανομές της ημερίδας που παίζεται το 
Mitchell θα έχουν μια εγγραφή λιγότερη και θα πρέπει να γίνει αναγωγή του τοπ (σωστή 
ισορροπία της κίνησης). 

 
Πλήρης κίνηση - Ζυγός αριθμός τραπεζιών 

Στο Mitchell παίζεται ένα Relay Mitchell. 
Στο Πλεκτό Howell το πρώτο και το τελευταίο τραπέζι παίζουν Relay. 

 
Ημιτελής κίνηση 

Ανεξάρτητα από τον αριθμό των τραπεζιών (μονός ή ζυγός) όταν δεν παίζονται όλοι οι 
γύροι παρουσιάζονται τα προβλήματα του διαφορετικού τοπ και της ανισορροπίας της κίνησης. 
Εναλλακτικά ακολουθείται την μια ημερίδα μια παραλλαγή της κίνησης Mitchell (βλέπε Bowman-
Ewing Mitchell ή Web Mitchell) όπου παίζεται ένας προκαθορισμένος αριθμός σετ διανομών 
(άρα και γύρων) και την άλλη ημερίδα μια κίνηση Μειωμένου Πλεκτού Howell για τον ίδιο 
προκαθορισμένο αριθμό σετ διανομών (άρα και γύρων), και όταν υπάρχει μονός αριθμός 
τραπεζιών στο μεν Mitchell τα ζεύγη ΑΔ ανεβαίνουν ένα τραπέζι πριν αρχίσει η ημερίδα, αλλά 
παίζονται όλοι οι γύροι επειδή υπάρχουν περισσότερα τραπέζια απ’ ότι γύροι, στο δε Μειωμένο 
Πλεκτό Howell στο τραπέζι (1) παίζονται οι συναντήσεις που δεν παίχτηκαν την προηγούμενη 
ημερίδα (κοινό τραπέζι). 
 
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 16-36 ΖΕΥΓΗ 
Δίνονται περιληπτικά οι προτεινόμενες κινήσεις για 16-36 ζεύγη. 



Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν παίζεται ο ίδιος αριθμός γύρων και στις δύο ημερίδες και 
σημειώνεται (-1), αλλά πάντοτε παίζεται ο ίδιος αριθμός διανομών σε κάθε γύρο. 
 
Επεξηγήσεις κινήσεων 

IHx(y+y) = Πλεκτό Howell με x τραπέζια και y+y σταθερά ζεύγη (όπου y=0 ή 1) 
RIHx(y+y) = Μειωμένο Πλεκτό Howell με x τραπέζια και y+y σταθερά ζεύγη (όπου y≥2) 

Mx = Mitchell με x τραπέζια (όπου x=μονός αριθμός) 
RMx = Relay Mitchell με x τραπέζια (όπου x=ζυγός αριθμός) 
SMx = Skip Mitchell με x τραπέζια (όπου x=ζυγός αριθμός) 

BEMx+2 = Bowman-Ewing Mitchell με x+2 τραπέζια (όπου x=μονός αριθμός) 
BESMx+2 = Bowman-Ewing Skip Mitchell με x+2 τραπέζια 

WMx+x = Web Mitchell με x+x τραπέζια (όπου x=ζυγός αριθμός) 
WSMx+x = Web Skip Mitchell με x+x τραπέζια 

WMy+x+x = Web Mitchell με y+x+x τραπέζια 
(-1) = Δεν παίζεται ο 1ος γύρος 
KT = Κοινό Τραπέζι 
x/y = Παίζονται x διανομές/Κυκλοφορούν y διανομές 

 
Καρτέλες κινήσεων 

Σε όλες τις περιπτώσεις Πλεκτών Howell και Μειωμένων Πλεκτών Howell απαιτούνται 
καρτέλες τραπεζιών. 
 
Προτεινόμενες κινήσεις 

Ζεύγη 1η Ημερίδα ΔιανxΓύροι 2η Ημερίδα ΔιανxΓύροι 

16 SM8 4x7/8=28/32 IH8(1+1) 4x7=28 

18 M9(-1) 3x8/9=24/27 IH9(0+0)KT 3x9=27 

20 SM10 3x9/10=27/30 IH10(1+1) 3x9=27 

22 M11(-1) 3x9/11=27/33 IH11(0+0)KT 3x9/11=27/33 

24 RM12 2x12=24 IH12(1+1) 2x11=22 

26 M13(-1) 2x12/13=24/26 IH13(0+0)KT 2x13=26 

28 SM14 2x13/14=26/28 IH14(1+1) 2x13=26 

30 M15(-1) 2x13/15=26+/30 IH15(0+0)KT 2x13/15=26+/30 

32 SM16 2x13/16=26+/32 IH16(1+1) 2x13/15=26+/30 

34 M17(-1) 2x13/17=26+/34 IH17(0+0)KT 2x13/17=26+/34 

36 SM18 2x13/18=26+/36 IH18(1+1) 2x13/17=26+/34 

Όπου 26+ σημαίνει ότι μπορούν να παιχτούν 13 ή 14 ή 15 γύροι, οπότε θα παίζονται 26 ή 
28 ή 30 διανομές.   
 
Ημιτελείς κινήσεις - Μονός αριθμός ζευγών 

Όταν ο αριθμός των ζευγών είναι μονός, υπάρχουν δύο επιλογές: 

 Εάν ο αριθμός των πλήρων τραπεζιών είναι ζυγός, δηλαδή όταν τα ζεύγη είναι 16+1, 20+1, 
24+1, 28+1, 32+1, 36+1, ακολουθείται η κίνηση για τον αμέσως μεγαλύτερο ζυγό αριθμό 
ζευγών, με ένα bye (οπότε αποφεύγεται το skip ή το relay). 

 Εάν ο αριθμός των πλήρων τραπεζιών είναι μονός, δηλαδή όταν τα ζεύγη είναι 18+1, 22+1, 
26+1, 30+1, 34+1, ακολουθείται η κίνηση για τον αμέσως μικρότερο ζυγό αριθμό ζευγών, με 
ένα ζεύγος rover (και πάλι αποφεύγεται το skip ή το relay). Επειδή στο Πλεκτό Howell 
υπάρχει κοινό τραπέζι, σ’ όλες τις περιπτώσεις rover χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή διότι την 
μια ημερίδα στο Mitchell το ζεύγος rover αντιμετωπίζει τα ζεύγη ΑΔ (σηκώνει τα ζεύγη ΒΝ), 
οπότε την άλλη ημερίδα στο Πλεκτό Howell θα αντιμετωπίσει τα ζεύγη που έπαιξαν ΒΝ την 



ημερίδα του Mitchell, και για να μην έχουν και δεύτερη φορά bye το ζεύγος rover θα καθίσει 
σταθερό στο τραπέζι (1) που είναι το κοινό τραπέζι, ως ΒΝ από τον πρώτο γύρο (σηκώνει 
δηλαδή τα ζεύγη που θα έπαιξαν ΑΔ). 

 
Κινήσεις για προχωρημένους 

Εάν το επιθυμητό είναι να παίζονται όλα τα σετ διανομών που κυκλοφορούν, τότε οι 
επιλογές είναι: 

Ζεύγη 1η Ημερίδα ΔιανxΓύροι 2η Ημερίδα ΔιανxΓύροι 

16 M7 & 1RT 4x7=28 IH8(1+1) 4x7=28 

18 M9(-1) 3x8/9=24/27 (1) IH9(0+0)KT 3x9=27 

20 BESM8+2 
WM5+5 

3x8=24 
3x9=27 

RIH10(2+2) 
IH10(1+1) 

3x8=24 
3x9=27 

22 BEM9+2(-1)    3x9=27 (2) RIH11(2+2)KT 3x9=27 

24 RM12 2x12=24 IH12(1+1) 2x11=22 

26 M13(-1) 2x12/13=24/26(1) IH13(0+0)KT 2x13=26 

28 WSM7+7 
M13 & 1RT 

2x12=24 
2x13=26 

RIH14(2+2) 
IH14(1+1) 

2x12=24 
2x13=26 

30 BEM13+2(-1)    2x13=26 (2) RIH15(2+2)KT 2x13=26 

32 WSM8+8 
WM8+8 

2x12=24 
2x13=26 

RIH16(4+4) 
RIH16(3+3) 

2x12=24 
2x13=26 

34 WM13+2+2(-1)    2x13=26 (2) RIH17(4+4)KT 2x13=26 

36 WSM9+9 
WM9+9 

2x12=24 
2x13=26 

RIH18(6+6) 
RIH(5+5) 

2x12=24 
2x13=26 

 
Ιδιαίτερες περιπτώσεις 
(1) Οι περιπτώσεις των 18 και 26 ζευγών είναι οι μόνες περιπτώσεις που στο Mitchell παίζεται 

ένα σετ διανομών λιγότερο απ’ όσα κυκλοφορούν, δεδομένου ότι οι συναντήσεις αυτές 
γίνονται στο Πλεκτό Howell την δεύτερη ημερίδα. 

(2) Στις περιπτώσεις των 22, 30 και 34 ζευγών και πάλι στο Mitchell δεν παίζεται ο πρώτος 
γύρος αλλά πλέον επειδή υπάρχουν περισσότερα τραπέζια απ’ ότι γύροι, τα ζεύγη ΑΔ 
ανεβαίνουν 1 τραπέζι πριν την έναρξη και παίζονται όλοι οι γύροι. 

 
Πλήρεις κινήσεις - Μονός αριθμός ζευγών 

Όταν ο αριθμός των ζευγών είναι μονός, τότε ακολουθείται η κίνηση για τον αμέσως 
μεγαλύτερο ζυγό αριθμό ζευγών, με ένα bye. 
 
Εξισορρόπηση κινήσεων 

Σε όλες τις διασταυρώσεις κινήσεων Mitchell και Πλεκτών Howell, στα μεν Πλεκτά Howell 
οι κινήσεις είναι εξισορροπημένες (βλέπε κινήσεις Πλεκτών Howell και Μειωμένων Πλεκτών 
Howell - Εξισορρόπηση κινήσεων), στα δε Mitchell πρέπει να γίνουν αλλαγές προσανατολισμού 
στον έναν ή στους δύο τελευταίους γύρους (βλέπε Switched Mitchell).  
 
 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΟΜΙΛΟΙ 
Όταν ο αριθμός των ζευγών είναι μεγαλύτερος τότε δεν είναι βολικός ο διαχωρισμός των 

ζευγών σε δύο ομίλους, και προτείνονται οι αντίστοιχες κινήσεις των τριήμερων αγώνων όπου 
όμως παίζονται οι δύο μόνον ημερίδες (βλέπε επόμενο κεφάλαιο). 


