
 

 

   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ   

“ PROGRESSIVE KO BEAT THE PROS”   
                                                     ΣΤΙΣ 07 ΜΑΡΤΙΟΥ- 08 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 

 

Η ανώνυμος εταιρία REGENCY ENTERTAINMENT ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 

διενεργεί στην ημερομηνία που ορίζεται παρακάτω το τουρνουά “ PROGRESSIVE KO BEAT THE 

PROS ”. Το  τουρνουά θα πραγματοποιηθεί στις 07 με 08 Μαρτίου 2023 και διέπεται από τους 

ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις: 

 

1. ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ   

1.1. Η συμμετοχή  στις κληρώσεις και στους διαγωνισμούς επιτρέπεται σε άτομα  που εισέρχονται 

νόμιμα στο καζίνο σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει το καζίνο (v.2206/1994) την με αριθμό 

962/17-5-1995 απόφαση του υπουργού τουρισμού (ΦΕΚ Β’440/18-5-1995),την με αριθμό 

Τ/6736/1-7-2003 απόφαση του υπουργού ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 929/4-7-2003) και με την αριθμό 

1128269/1226/0015/ΠΟΛ.1292/16-11-1995 απόφαση του υπουργού οικονομικών (ΦΕΚ 

Β’982/29-11-1995) περί εισιτηρίων εισόδου στα καζίνο. 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ   

2.1. Το τουρνουά θα διεξαχθεί στο θέατρο Βεργίνα του Regency Casino Thessaloniki στις 07 με 08 

Μαρτίου 2022 με ώρα έναρξης στις 16:00 και στις 15:00 για τις 08 του μηνός. 

2.2. Το τουρνουά θα διεξαχθεί σε δεκαπέντε (15) τραπέζια των δέκα (10) θέσεων. 

2.3. Τα επίπεδα τυφλών στοιχημάτων θα αυξάνονται κάθε 30΄ λεπτά. 

3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ   

3.1. Η συμμετοχή στο τουρνουά απαγορεύεται στα ανώτερα στελέχη στα οποία 

συμπεριλαμβάνονται και μόνιμοι σύμβουλοι της εταιρίας και στους συγγενείς αυτών μέχρι β’ 

βαθμού, καθώς και σε οποιονδήποτε συνεργάτη της εταιρίας συμμετέχει με οποιονδήποτε 

τρόπο στη διαδικασία αυτού.  

4. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ   

4.1. Οι υποψήφιοι για να συμμετάσχουν στο τουρνουά πρέπει να καταβάλλουν το χρηματικό ποσό 

συμμετοχής (entry stake) ύψους διακοσίων ευρώ (200€) το οποίο θα αντιστοιχεί κατά το ήμισυ 

(100€) σε αξία της μπάνκας μαρκών (tournament chips) συνολικού αθροίσματος εξήντα 

χιλιάδων (60.000) πόντων και κατά το άλλο μισό (100€) σε (bounty tournament chips). 

4.2.   Επιπλέον, οι υποψήφιοι για να συμμετάσχουν στο τουρνουά πρέπει να καταβάλλουν στο 

καζίνο, άπαξ, το κόστος της εγγραφής (tournament registration fee), το ύψος της οποίας 

ορίζεται στο 10% της αρχικής αξίας της μπάνκας μαρκών, ήτοι είκοσι ευρώ (20€).  

4.3. Το καζίνο επιτρέπει επαναληπτικές συμμετοχές στο τουρνουά μέσα στην χρονική περίοδο των 

έντεκα (11) πρώτων επιπέδων . Οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα επαναγορών (re-entry) για 

το ποσό των διακοσίων είκοσι ευρώ (220€) για tournament chips αξίας (60.000) πόντων αφού 

όμως πρώτα έχουν χάσει όλο το stack τους και για bounty chips αξίας 100 πόντων  . 

4.4. Ο καθορισμός της θέσης των συμμετεχόντων θα γίνει είτε μέσω του Μηχανογραφικού 

Συστήματος με τυχαία επιλογή είτε με εναλλακτικό τρόπο τυχαίας επιλογής. Στην περίπτωση 

κατά την οποία τύχει, συμμετέχοντες που είναι συγγενείς ή συνδέονται με άλλη σχέση να 

επιλεχθούν να παίζουν στο ίδιο τραπέζι, επιβάλλεται η αλλαγή των θέσεών τους. Το Καζίνο 

διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει την θέση τους κατά την κρίση του. 

4.5. Αν κατά την έναρξη του τουρνουά, ένας συμμετέχων δεν καταλάβει τη θέση που του έχει 

οριστεί από την διαδικασία κλήρωσης θέσεων, μέσα στη χρονική περίοδο των έντεκα (11) 

πρώτων επιπέδων, όλα τα αρχικά τα τυφλά και τα υποχρεωτικά στοιχήματα αφαιρούνται από το 

καθορισμένο ποσό των μαρκών του για κάθε γύρο στοιχημάτων και προστίθενται στο ποτ, 

μέχρι αυτός να καταλάβει τη θέση που του έχει δοθεί. Η θέση του συμμετέχοντα στο τραπέζι 



 

 

λαμβάνει φύλλο και διατηρεί όλα τα δικαιώματα. Μετά την περίοδο των έντεκα επιπέδων, 

χάνει το δικαίωμα συμμετοχής στο τουρνουά και οι μάρκες του αφαιρούνται από το τραπέζι. 

4.6. Η διεξαγωγή του τουρνουά, γίνεται, αποκλειστικά, με τη χρήση μαρκών τουρνουά (tournament 

chips). 

4.7. Το  τουρνουά θα αφορά παιχνίδι No Limit Texas Hold’em. 

4.8. Το συνολικό έπαθλο του τουρνουά αποτελείται από το σύνολο συμμετοχής (entry stakes)  όλων 

των συμμετεχόντων αυτού. Το έπαθλο αυτό, κατανέμεται μεταξύ των νικητών , ως ακολούθως: 

Players 17>26  27>36 37>45  46>54  55>63 64>72 73>81 82>90 91>99 100>117 

1 44% 38,5% 34,76% 

 

33,11% 31,62% 30,69% 29.75% 28,98% 28,21% 27% 

2 36% 31,5% 28,44% 27,09% 25,88% 25,11% 24,35% 23,72% 23,09% 22.1% 

3 20% 18,5% 17,4% 17,1% 16,6% 16% 15,5% 15,2% 14,8% 14,1% 

4   11,5% 11,2% 11% 10,8% 10,6% 10,3% 10,1% 10% 9,5% 

5     8,2% 7,2% 7% 6,9% 6,8% 6,6% 6,6% 6,4% 

6       4,5% 4,5% 4,4% 4,4% 4,2% 4,1% 4% 

7        3,6% 3,4% 3,4% 3,3% 3,3% 3,25% 

8           2,9% 2,9% 2,9% 2,8% 2,8% 

9            2,6% 2,6% 2,5% 2,45% 

10             2,4% 2,3% 2,2% 

11              2,3% 2,2% 

12               2% 

13               2% 

           

Το  υπόλοιπο ένα δεύτερο ½  διαμοιράζεται ισομερώς στους παίκτες με τη μορφή συγκεκριμένων 

tournament chips από εκατόν ευρώ (100€) και όποτε κάποιος συμμετέχων αποκλείσει κάποιον άλλο (του 

πάρει όλες τις μάρκες δηλαδή all-in) θα τα κερδίζει αυτόματα χωρίς όμως να μπορεί να τα εξαργυρώσει  

παρά μόνο όταν και αυτός αποκλειστεί από κάποιον άλλον. Τα  κερδισμένα tournament chips συμμετέχουν 

στο τουρνουά μόνο μία φορά και μόνο σε περίπτωση που οι παίκτες βρεθούν σε κατάσταση All-in . 

Επίσης θα δοθούν έξτρα έπαθλα αξίας 1750€ με την μορφή εισιτηρίων τουρνουά  , promo chips και promo 

tickets  σε πέντε παίκτες που τυχαία θα αποκλείσουν κάποιους συγκεκριμένους συμμετέχοντες.  

 

4.9. Για την εγγραφή τους, οι υποψήφιοι συμμετέχοντες θα πρέπει να καταβάλλουν το χρηματικό 

ποσό συμμετοχής και το τέλος εγγραφής στο Κεντρικό Ταμείο του Καζίνο έως 6 ώρες και 20 

λεπτά μετά από την έναρξη του τουρνουά, με την προϋπόθεση διαθεσιμότητας θέσεων . Η 

αποδοχή των αιτήσεων συμμετοχής θα πραγματοποιείται με σειρά προτεραιότητας. 

4.10. Η κάθε αίτηση συμμετοχής είναι αυστηρά προσωπική και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλον 

υποψήφιο. 

4.11. Για την περίπτωση ακύρωσης συμμετοχής στο τουρνουά θα τηρείται λίστα αναμονής έως (10) 

δέκα ατόμων και η θέση θα καλύπτεται από τα άτομα της λίστας αναμονής με σειρά 

προτεραιότητας.  Οι υποψήφιοι στη λίστα αναμονής θα πρέπει να προσέλθουν στην υποδοχή 

του poker room έως και τριάντα (30) λεπτά προ της ενάρξεως του τουρνουά προκειμένου να 

διατηρήσουν τη θέση τους στη λίστα αναμονής. 

4.12. Εάν ένας υποψήφιος έχει καταβάλλει το χρηματικό ποσό συμμετοχής (entry stake) και το τέλος 

εγγραφής (tournament registration fee)  για τον τουρνουά και δεν επιθυμεί να συμμετάσχει, 

οφείλει να ενημερώσει το καζίνο τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την έναρξη του 

τουρνουά. Στην περίπτωση αυτή, το καζίνο θα επιστρέψει τόσο το χρηματικό ποσό συμμετοχής 



 

 

(entry stake) όσο και το τέλος εγγραφής (tournament registration fee).  Εάν ο συμμετέχων 

ενημερώσει σε λιγότερο από είκοσι τέσσερις (24) ώρες προ της ενάρξεως, το καζίνο θα 

επιστρέψει στον υποψήφιο συμμετέχοντα μόνο το χρηματικό ποσό συμμετοχής (entry stake), 

ενώ το τέλος εγγραφής (tournament registration fee) θα παραμείνει στο κουτί φύλαξης 

γκανιότας. Το τέλος εγγραφής (tournament registration fee) θα επιστρέφεται στον υποψήφιο 

συμμετέχοντα μόνο εάν και εφόσον όλες οι θέσεις του τουρνουά (60) καλυφθούν από άλλους 

υποψήφιους που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτό. 

4.13. Κάθε συμμετέχων είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του χεριού του και την 

ορθή συμμετοχή του στο τουρνουά.                                           

4.14.  Η αύξηση των τυφλών στοιχημάτων (blind bets) πραγματοποιείται ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα, σύμφωνα με τον Πίνακα Δομής Στοιχημάτων ως εξής: 

 

          

Πίνακας Δομής Στοιχημάτων 

LEVEL SB BB ANTE LEVEL 

1 100 200 200 30 min 

2 200 300 300 30 min 

3 200 400 400 30 min 

4 300 500 500 30 min 

BREAK 15 

5 300 600 600 30 min 

6 400 800 800 30 min 

7 500 1000 1000 30 min 

8 600 1200 1200 30 min 

BREAK 20 λεπτά chip race 100s 

9 1000 1500 1500 30 min 

10 1000 2000 2000 30 min 

11 1500 2500 2500 30 min 

BREAK 15 END OF LATE REG 

12 1500 3000 3000 
30 min 

13 2000 4000 4000 30min 

14 2500 5000 5000 30min 

END OF DAY 1 chip race 500s 

15 3000 6000 6000 30min 

16 4000 8000 8000 30 min 

17 5000 10000 10000 

 

30 min 

18 6000 12000 12000 30 min 

   BREAK 15 λεπτά chip race 1000s 

19 10000 15000 15000 30 min 

20 10000 20000 20000 30 min 

21 15000 25000 25000 30 min 

22 15000 30000 30000 30 min 

BREAK 20 

23 20000 40000 40000 30 min 

24 25000 50000 50000 30 min 



 

 

25 30000 60000 60000 30 min 

26 40000 80000 80000 30 min 

BREAK 15 

27 50000 100000 100000 30 min 

TOURNAMENT DIRECTOR DISCRETION 

 

 

4.15. Η παρτίδα ξεκινάει με το μάζεμα και ανακάτεμα όλων των καρτών του παιχνιδιού από τον 

dealer. Κάθε αύξηση στοιχήματος που επισημαίνεται από το Μηχανογραφικό Σύστημα 

Διαχείρισης του τουρνουά θα πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της παρτίδας που 

βρίσκεται σε εξέλιξη.  

4.16. Οι μάρκες του κάθε συμμετέχοντα, παραμένουν στο τραπέζι, με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι η 

μεγαλύτερη αξία πιο εμφανή και να τις βλέπουν όλοι οι υπόλοιποι. Το καζίνο διατηρεί το 

δικαίωμα να απομακρύνει μάρκες που  εσκεμμένως κάποιος έχει αποκρύψει.  

4.17. Οι συμμετέχοντες που είναι ενεργοί σε κάποιο χέρι έχουν το δικαίωμα να ρωτήσουν  το ποσό 

των  μαρκών που διαθέτει κάποιος άλλος ενεργός στο ίδιο χέρι. Αν κάποιος  δεν επιθυμεί να 

απαντήσει προφορικά σε ένα τέτοιο αίτημα, ο dealer θα μετρήσει τις μάρκες του  και θα 

απαντήσει στην ερώτηση. 

4.18. Σε περίπτωση που όλοι οι συμμετέχοντες που συμμετάσχουν στο χέρι προβούν σε ενέργεια 

“all-in” και δεν υπάρχουν πλέον περαιτέρω πονταρίσματα, είναι υποχρεωτική η εμφάνιση όλων 

των καρτών  προκειμένου να συνεχιστεί το μοίρασμα των κοινών καρτών. 

4.19. Δεν επιτρέπεται η χρήση άλλων μαρκών στο παιχνίδι, εκτός από τις ειδικές μάρκες του 

τουρνουά.  

4.20. Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια του ίδιου χεριού, δύο (ή και περισσότεροι) συμμετέχοντες 

του ιδίου τραπεζιού, αποκλειστούν από το παιχνίδι, οι θέσεις που αυτοί καταλαμβάνουν, στην 

κατάταξη του τουρνουά είναι, βαθμολογικά, ανάλογες του μεγέθους (του ύψους) της μπάνκας 

μαρκών που κατείχαν, πριν την έναρξη του συγκεκριμένου χεριού (αυτού κατά τη διάρκεια του 

οποίου αποκλείστηκαν. 

4.21. Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια του ίδιου χεριού, δύο συμμετέχοντες διαφορετικών 

τραπεζιών, αποκλειστούν από το παιχνίδι, αυτοί καταλαμβάνουν στην κατάταξη του τουρνουά, 

την ίδια βαθμολογικά θέση, ανεξάρτητα του μεγέθους (του ύψους) της μπάνκας μαρκών που 

κατείχαν, πριν την έναρξη του συγκεκριμένου χεριού (αυτού κατά τη διάρκεια του οποίου 

αποκλείστηκαν 

4.22. Όταν ο αριθμός των συμμετεχόντων που έχουν απομείνει, σε δύο ή περισσότερα τραπέζια του 

ιδίου τουρνουά, υπερβαίνει σε πλήθος κατά ένα, τον αριθμό των συμμετεχόντων που από τους 

όρους του τουρνουά, έχει ορισθεί, ότι θα μοιραστούν το έπαθλο, είτε ισομερώς μεταξύ τους, 

είτε ανάλογα με το σύνολο των πόντων (μονάδων) των μαρκών του τουρνουά, που καθένας 

κατέχει με τη λήξη του τουρνουά. Ο dealer κάθε τραπεζιού υποχρεούται να μοιράζει τις κάρτες 

κάθε χεριού στο τραπέζι του ταυτόχρονα με τον dealer ή τους dealer του άλλου ή των άλλων 

τραπεζιών (hand for hand). 

4.23. Κατά τη διαδικασία της απομάκρυνσης από το τραπέζι των μαρκών με τη μικρότερη αξία σε 

πόντους (διαδικασία race off), ο κάθε συμμετέχων λαμβάνει, κατά μέγιστο, μία μάρκα. Η 

διαδικασία αρχίζει από τον πρώτο στα αριστερά του δείκτη του dealer και περιλαμβάνει όλους 

τους συμμετέχοντες που κατέχουν μάρκες μικρότερης αξίας. 

4.24. Οι συμμετέχοντες δεν επιτρέπεται να απομακρύνονται από το τραπέζι, έως ότου ο κρουπιέρης 

ολοκληρώσει την αρχική μοιρασιά. Ο κρουπιέρης εφόσον τελειώσει την αρχική μοιρασιά και 

πριν ξεκινήσει το χέρι, θα μαζέψει τα φύλλα των συμμετεχόντων στις θέσεις όπου αυτοί δεν 



 

 

κάθονται. Εάν υπάρχουν υποχρεωτικά και τυφλά στοιχήματα, αυτά συλλέγονται και 

τοποθετούνται στο ποτ. 

4.25. Για τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής, το καζίνο έχει δικαίωμα να μετακινήσει τους  

συμμετέχοντες από το ένα τραπέζι στο άλλο, ώστε να διατηρήσει την ισορροπία ανάμεσα στα 

τραπέζια με την ακόλουθη διαδικασία: 

Πριν την διαδικασία απομάκρυνσης (race off) των μαρκών αξίας εκατό (100) πόντων, η 

διάφορά δύο ατόμων, από τραπέζι σε τραπέζι, είναι αποδεκτή. Μετά όμως, τη διαδικασία αυτή 

(race off των μαρκών αξίας εκατό πόντων), η διαφορά αυτή μεταξύ των τραπεζιών 

εξισορροπείται, όταν αυτό είναι εφικτό. Επίσης για τον ανώτερο λόγο, το καζίνο έχει δικαίωμα 

να σταματήσει το τουρνουά στο τραπέζι με τους λιγότερους παίκτες, έως ότου να ολοκληρωθεί 

η μετακίνηση. 

4.26. Ο κάθε παίκτης έχει δύο (2) λεπτά στη διάθεσή του για να ενεργήσει. Με την πάροδο αυτού του 

διαστήματος, οποιοσδήποτε συμμετέχων του τραπεζιού, ενεργός ή όχι, έχει το δικαίωμα να 

ζητήσει «χρόνο». Αυτός του οποίου είναι σειρά να ενεργήσει, θα έχει επιπλέον ένα (1) λεπτό 

για να αποφασίσει. Εάν και μετά το ένα (1) λεπτό δεν έχει αποφασίσει, θα γίνει αντίστροφη 

μέτρηση δέκα (10) δευτερολέπτων. Αν δεν έχει πάρει απόφαση στο τέλος των δέκα (10) 

δευτερόλεπτων, ακυρώνεται το φύλλο (χέρι) του/της. 

4.27    Τα ante bets θα τοποθετούνται σε κάθε γύρο από τον παίκτη που είναι υποχρεωμένος να 

τοποθετήσει το μεγάλο τυφλό στοίχημα και θα είναι ισάξια με το μεγάλο τυφλό στοίχημα . Στους 

2 παίκτες ( heads up) δεν τοποθετούνται ante bets.  

 

 

5. ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΡΚΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ (BOUNTY CHIPS) 

 

5.1.    Κατά την έναρξη του τουρνουά ο Κρουπιέρης του κάθε τραπεζιού παραδίδει στους                    

συμμετέχοντες, μαζί με τη μπάνκα μαρκών, και τις ειδικές μάρκες αποκλεισμού (Bounty Chips).  

5.2.      Μόλις κάποιος συμμετέχων ανακοινώσει την πρόθεση του να είναι “All-In”  ο Κρουπιέρης 

θα τοποθετήσει τις ειδικές μάρκες αποκλεισμού του μπροστά του. Σε περίπτωση αποκλεισμού, τα 

Bounty Chips του αποκλεισμένου τα παίρνει ο νικητής του χεριού που τον απέκλεισε. Τα μισά θα 

μπουν μπροστά του μαζί με τα προηγούμενα δικά του και τα άλλα μισά θα του τα δώσει ο 

Κρουπιέρης να τα έχει εκτός τραπεζιού. Εάν κατά το μοίρασμα των bounty chips προκύψει μάρκα 

5€ μονή , τότε αυτή πάει με τα chips που θα μείνουν μπροστά στον παίκτη που τα κέρδισε. 

 5.3 . Αν υπάρχει “All-in” με περισσότερους από δύο παίκτες τα Bounty Chips του αποκλεισμένου 

τα κερδίζει όποιος κερδίζει το σχετικό pot (to μεγαλύτερο stack)  και όχι αναγκαστικά το 

καλύτερο    χέρι στην πάσα.  

 5.4 .  Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα χέρια αποδεικνύονται ισοδύναμα και κερδίζουν 

από κοινού το pot στο οποίο έχει αποκλειστεί παίκτης, τότε η αξία των Bounty Chips μοιράζεται 

    ισομερώς μεταξύ των νικητών μέχρι τα πέντε ευρώ (5€). Αν περισσέψουν πέντε ευρώ (5€) αυτα 

    παραχωρούνται στον πρώτο ενεργό παίκτη μετά το δείκτη του Κρουπιέρη. 

 5.5.  Τα κερδισμένα Bounty Chips των παικτών δεν πρέπει να είναι ανακατεμένα με τις μάρκες 

τους. 

 5.6 .  Αυτό μπορεί να προκαλέσει την επιβολή ποινής ή και αποκλεισμό κατά την κρίση του 

    υπεύθυνου του τουρνουά.      

 5.7 .  Ο συμμετέχων που αποκλείει αντίπαλο του  παίρνει στην κατοχή του τα Bounty Chips του 

    συγκεκριμένου  και όχι όλα όσα ο παίκτης μπορεί να έχει στην κατοχή του από 

    προηγούμενους αποκλεισμούς. 

 5.8.  Όποιος συμμετέχων έχει στην κατοχή του Bounty Chips από αποκλεισμό άλλου 

συμμετέχοντος μπορεί μετά τον αποκλεισμό του από το τουρνουά, να τα παραδώσει στον 

υπεύθυνο του τουρνουά και να παραλάβει την απόδειξη που θα του επιτρέψει να εξαργυρώσει το 

ποσό στο Ταμείο του Καζίνο.  



 

 

5.9.    Αν κάποιος συμμετέχων αποβληθεί από το υπόλοιπο του τουρνουά, τότε η αξία των Bounty 

Chips  προστίθεται στο βραβείο του πρώτου νικητή. 

 

 

6. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

6.1. Για την εγκυρότητα της συμμετοχής σας, θα πρέπει την ημέρα του τουρνουά να παραδώσετε 

στον dealer την απόδειξη συμμετοχής που είχατε από την ημέρα της εγγραφής σας, εφόσον 

ανακοινωθεί το τραπέζι και η θέση σας. 

6.2. Οι τηλεφωνικές κρατήσεις δεν είναι αποδεκτές. 

6.3. Εάν διαπιστωθεί ότι κάποιος υποψήφιος  έχει παραχωρήσει τη θέση του σε κάποιον άλλο, τότε 

θα αποκλείεται από το τουρνουά. Το χρηματικό ποσό συμμετοχής (entry stake) και το τέλος 

εγγραφής (tournament registration fee) θα παραμείνουν στο ποτ και στο κουτί φύλαξης 

γκανιότας. Επιπλέον, κανένας άλλος δεν έχει δικαίωμα να συνεχίσει το τουρνουά εκ μέρους 

άλλου. 

6.4. Δεν θα επιτρέπεται η παραμονή θεατών ή αποκλεισμένων παικτών στο Poker Room όσο 

διαρκεί το τουρνουά, εκτός εάν πρόκειται για συμμετέχοντες σε cash game. 

6.5. Οι παίκτες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο, για οποιονδήποτε λόγο, κατά 

τη διάρκεια διεξαγωγής του τουρνουά. Η παράβαση αυτή, δηλαδή η χρήση κινητού τηλεφώνου, 

θα έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση όλων των φύλλων του, την παραμονή στο ποτ όλων του 

των στοιχημάτων (συμπεριλαμβανομένων των υποχρεωτικών και των τυφλών) και την 

αποχώρησή του από το τουρνουά. 

6.6. Απαγορεύεται η πώληση ή αγορά μαρκών τουρνουά μεταξύ των συμμετεχόντων. Όποιος  

εντοπιστεί να παραβιάζει αυτό τον κανόνα αποκλείεται απευθείας από το τουρνουά, το 

υπόλοιπο των μαρκών του αποσύρεται και το τέλος εγγραφής παραμένει στο κουτί φύλαξης 

γκανιότας. 

6.7. Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του τουρνουά, οι συμμετέχοντες δεν επιτρέπεται να:  

1. καταλαμβάνουν θέση διαφορετική από εκείνη που επελέγη ή/και υπεδείχθη από το Καζίνο  

2. προσβάλουν φραστικά ή να ασκούν σωματική βία προς υπάλληλο του Καζίνο ή προς τρίτο 

άτομο  

3. ενεργούν εκτός σειράς  

4. αποκαλύπτουν κλειστές κάρτες, πριν από κάθε ενέργεια  

5. αποκρύπτουν κλειστές κάρτες, όταν, προβλέπεται, ότι οφείλουν να τις εμφανίσουν  

6. ενεργούν με πρόθεση την απομάκρυνση μίας ή περισσότερων καρτών από το τραπέζι  

7. ενεργούν με πρόθεση την αποφυγή πληρωμής τυφλού στοιχήματος, όταν μετακινούνται προς 

ένα τραπέζι, για την εξισορρόπησή του (το/ τα τυφλά στοιχήματα που δεν τοποθετήθηκαν, 

καταβάλλονται και τοποθετούνται στο επόμενο ποτ ως ανενεργά χρήματα)  

8. μη μεταβαίνουν άμεσα σε υποδειχθέν τραπέζι, για την εξισορρόπησή του  

9. επικοινωνούν ή συνεργάζονται μεταξύ τους ή με άλλα άτομα, με οποιοδήποτε τρόπο, με 

σκοπό να επηρεάσουν το αποτέλεσμα του τουρνουά 

10. παραβαίνουν τους όρους και προϋποθέσεις του τουρνουά ή να συμπεριφέρονται, γενικώς, 

αντικανονικά και με τρόπο επιβλαβή για την ομαλή διεξαγωγή του.  

Οι παραβάσεις αυτές θα έχουν ως συνέπεια την προφορική προειδοποίηση των παραβατών ή 

την αποβολή τους από έναν ή περισσότερους γύρους του τουρνουά ή την αποβολή τους από το 

τραπέζι για συγκεκριμένο (και προοδευτικά αυξανόμενο) χρονικό διάστημα. [Το ανωτέρω 

δύναται να επιφέρει την παραμονή στο ποτ όλων τους των στοιχημάτων 



 

 

(συμπεριλαμβανομένων των υποχρεωτικών και των τυφλών)] ή, τέλος, την επιβολή 

αποχώρησής τους και τον αποκλεισμό τους από το τουρνουά.  

6.8. Όταν ένας συμμετέχοντας αποβληθεί, οι εναπομείνασες μάρκες του θα αφαιρούνται από τη 

συνέχεια του τουρνουά. 

6.9. Οι συμμετέχοντες στο τουρνουά συναινούν εκ προοιμίου στη χρησιμοποίηση της φωτογραφίας 

τους, οπτικοακουστικού υλικού, και του ονόματός τους σε δημοσιεύματα και διαφημίσεις, 

χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα επικοινωνίας (TV, Internet, Ράδιο, Εφημερίδες, κλπ.). 

Η REGENCY ENTERTAINMENT ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. διατηρεί το 

δικαίωμα να επιτρέψει σε τρίτα μέρη να βιντεοσκοπήσουν το χώρο και τους συμμετέχοντες του 

τουρνουά και να χρησιμοποιήσουν το οπτικοακουστικό υλικό (φωτογραφίες, βίντεο, ονόματα 

συμμετεχόντων) για διαφημιστικούς και ενημερωτικούς σκοπούς στην Ελλάδα και στο 

εξωτερικό. Οι συμμετέχοντες, με τη συμμετοχή τους στο τουρνουά, συναινούν και αποδέχονται 

στη χρησιμοποίηση του οπτικοακουστικού υλικού από τα τρίτα μέρη για τους σκοπούς που 

αναφέρονται παραπάνω. 

6.10. Οι παρόντες όροι του τουρνουά θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Καζίνο και στο χώρο 

Επιτραπέζιων Παιγνίων στο καζίνο. 

6.11. Η ενημέρωση των υποψηφίων για τους όρους του τουρνουά γίνεται αποκλειστικά με 

προσωπική τους ευθύνη. 

6.12. Οι συμμετέχοντες στο τουρνουά δια της συμμετοχής τους αποδέχονται ότι οι προϋποθέσεις των 

όρων του παρόντος ελέγχονται αποκλειστικά από την επιχείρηση.  

6.13. Οι συμμετέχοντες στο τουρνουά αποδέχονται το δικαίωμα της εταιρείας REGENCY 

ENTERTAINMENT ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. να ακυρώσει το τουρνουά, να 

παρατείνει αυτόν ή να αλλάξει και να τροποποιήσει τους όρους και προϋποθέσεις διεξαγωγής 

του, όταν και όποτε το κρίνει αναγκαίο.  

6.14. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας και για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορεί να διεξαχθεί το τουρνουά 

στην καθορισμένη ημερομηνία, είτε θα ματαιωθεί είτε θα διεξαχθεί σε άλλη ημερομηνία και 

ώρα, που θα αποφασίσει η REGENCY ENTERTAINMENT ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 

6.15. Η κατακύρωση του τουρνουά από τους παρευρισκόμενους εκπροσώπους του Καζίνο, είναι 

οριστική και δεν επιδέχεται αμφισβητήσεων. 

6.16. Πλήρεις όροι του τουρνουά έχουν κατατεθεί στoν συμβολαιογράφο Θεσσαλονίκης, 

EΛΠΙΝΙΚΗ ΠΡΑΤΣΙΝΑΚΗ  (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 20, Θεσσαλονίκη) ΤΗΛ. 2310 517 943 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ REGENCY ENTERTAINMENT ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 

 
 


