
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2016  

Αριθ. Πρωτ. 244/16/ΠΜ/λζ  
Προς όλα τα Σωματεία-Μέλη  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 84/2016 

 

51ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΖΕΥΓΩΝ 2017 

 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ  1-6, 1-9, 1-11, ΟΠΕΝ  

και ΑΓΩΝΑΣ 2
ης

 ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (Β΄ ΤΕΛΙΚΟΣ) 
 

Η Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ προκηρύσσει το 51
ο
 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών για το 2017, 

ως εξής: 

1. Γενικά  
Το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε τέσσερις ενότητες κατηγοριών, 1-6, 1-9, 1-11 και Όπεν (1-16). 

Δικαίωμα συμμετοχής στην κάθε ενότητα έχουν τα ζεύγη των οποίων και τα δύο μέλη ανήκουν σε μία 

από τις πιο πάνω ενότητες, σύμφωνα με την επίσημη κατάσταση του Ιανουαρίου 2017 της ΕΟΜ και 

έχουν καταβάλει το παράβολο του αγωνιστικού τους δελτίου για το 2016. Εφόσον αποσταλεί φύλλο 

αγώνα με συμμετοχή αθλητή που δεν έχει καταβάλλει το αγωνιστικό του δελτίο για το έτος 2016 θα 

χρεώνεται αυτόματα το Σωματείο – διοργανωτής με το αντίτιμο του αγωνιστικού δελτίου και ο 

διαιτητής θα παραπέμπεται στην ΚΕΔ. 

Το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε δύο στάδια (προκριματικό - τελικό). 

Στην Αττική: Ο προκριματικός της ενότητας όπεν (1-16) θα διεξαχθεί στα εντευκτήρια ενός ή δυο 

Σωματείων. Τα σωματεία της Αττικής που θα διεξάγουν προκριματικούς στις κατηγορίες 1-11, 1-

9 και 1-6 θα οριστούν μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος με νεότερη ανακοίνωση της ΕΟΜ. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να διεξαχθεί προκριματικός αγώνας σε ένα σωματείο της Αττικής 

είναι να υπάρξει συμμετοχή τουλάχιστον 10 ζευγών στην ίδια ενότητα κατηγοριών.  
Στην Περιφέρεια: Σε δύο ή τρεις ημερίδες στο διάστημα 9 Ιανουαρίου έως 5 Φεβρουαρίου με την 

προϋπόθεση ότι η πρώτη ημερίδα της ενότητας όπεν ή ενιαίου αγώνα που θα περιέχει και 

ενότητα όπεν, θα έχει διεξαχθεί έως και την 27η  Ιανουαρίου, με γνωστοποίηση των 

αποτελεσμάτων της ημερίδας στην ΕΟΜ και το Διαδίκτυο αμέσως μετά την ολοκλήρωσή της, 

ώστε να γίνει ο καταμερισμός των ζευγών που θα προκριθούν. Προκριματικοί μπορούν να γίνουν 

σε οποιοδήποτε Σωματείο-διοργανωτή συγκεντρώσει συμμετοχή τουλάχιστον 6 ζευγών σε κάθε 

ενότητα. Δύναται όμως να γίνει κι ένας ενιαίος αγώνας για 2 ή 3 ή και για όλες τις ενότητες με 

συμμετοχή κατ΄ ελάχιστον 2 ζευγών ανά ενότητα και 6 ζευγών συνολικά. Τα Σωματεία-Διοργανωτές 

πρέπει να εκδώσουν Ειδικό κανονισμό, όπου θα αναφέρονται οι υπόλοιπες λεπτομέρειες του αγώνα 

(Διαιτητής, επιτροπή εφέσεων, κ.λπ.). όπου θα αναγράφονται απαραίτητα τα στοιχεία των 

διοργανωτών, οι ώρες και ημέρες έναρξης, ο τόπος διεξαγωγής και η σύνθεση της επιτροπή 

εφέσεων (υπόδειγμα θα υπάρχει στην ιστοσελίδα της ΕΟΜ). Οι ειδικοί αυτοί κανονισμοί, κάθε 

κέντρου, θα αναρτηθούν επίσης στην ιστοσελίδα της ΕΟΜ. Μη έκδοση ειδικού κανονισμού το 

αργότερο 5 ημέρες πριν την έναρξη της πρώτης ημερίδας του αγώνα δυνατό να επιφέρει 

ακύρωση του αγώνα. 



 
 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ 

Το τελικό στάδιο για όλες τις κατηγορίες θα διεξαχθεί στην Αττική. Αγώνες 2
ης

 ευκαιρίας θα 

διεξαχθούν στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη.  

Τα Σωματεία που θα διεξάγουν τους τελικούς αγώνες όπως και τους αγώνες 2
ης

 ευκαιρίας θα 

οριστούν και θα ανακοινωθούν από την ΕΟΜ. 

2. Ημερομηνίες Διεξαγωγής - Ώρες έναρξης  
 
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ  

Αττική:  
Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 20:30 

   

Σάββατο 28 Ιανουαρίου 18:00 

   

Κυριακή 29 Ιανουαρίου 11:00 

   
 

Περιφέρεια: 2 ή 3 ημερίδες στο διάστημα 9 Ιανουαρίου έως 5 Φεβρουαρίου 2017. Η πρώτη 
ημερίδα της ενότητας Όπεν ή ενιαίου αγώνα που περιέχει την ενότητα Όπεν έως 

την 27
η
  Ιανουαρίου 2017. 

 
ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ  ενοτήτων 1-11, 1-9 και 1-6  
Παρασκευή  10 Φεβρουαρίου 20:30 

   

Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 18:00 

   

Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 10:30 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ  ενότητας Όπεν (1-16)  
Παρασκευή  10 Φεβρουαρίου 20:30 

   

Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 11:00 

 

Σάββατο 
 

  11 Φεβρουαρίου 19:00 

Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 10:30 

 

3. Αριθμός προκρινόμενων στον τελικό – Τόποι διεξαγωγής  
 
α) ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΠΕΝ 

Ο τελικός της κατηγορίας όπεν θα διεξαχθεί σε 2 φάσεις. Από τους προκριματικούς που θα γίνουν 

σε όλη τη χώρα θα προκριθούν 40 ζεύγη που θα συμμετάσχουν στην πρώτη φάση που θα διεξαχθεί σε 

3 ημερίδες την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου και το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου. Στη συνέχεια τα 18 

πρώτα ζεύγη θα προκριθούν για να συμμετάσχουν, την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου, στη δεύτερη και 

τελική φάση για τις θέσεις 1-18 ενώ τα υπόλοιπα ζεύγη θα σταματήσουν να αγωνίζονται και θα 

καταταγούν στις θέσεις 19 έως 40 σύμφωνα με την κατάταξή τους στο πρώτο στάδιο. Το ακριβές 

σύστημα διεξαγωγής του τελικού της κατηγορίας όπεν θα γνωστοποιηθεί με τον ειδικό κανονισμό.  

Από κάθε κέντρο των προκριματικών θα προκριθεί στον τελικό ποσοστό ανάλογο με τον αριθμό των 

συνολικών συμμετοχών σε όλη την Ελλάδα ώστε να εξασφαλιστεί ο προβλεπόμενος αριθμός. Π.χ. αν 

στο προκριματικό στάδιο συμμετάσχουν 80 ζεύγη θα προκριθεί από κάθε κέντρο το 50% των 

συμμετεχόντων (40/80).  



Ο αριθμός των ζευγών που θα προκριθούν στρογγυλοποιείται προς τα κάτω. Π. χ. αν προκρίνεται το 

45% των ζευγών, αγώνας με τρία ζεύγη προκρίνει αρχικά ένα ζεύγος, ενώ αγώνας με δυο ζεύγη αρχικά 

κανένα. Για να συμπληρωθεί όμως ο απαιτούμενος αριθμός του τελικού σταδίου θα λαμβάνονται κατά 

σειρά προτεραιότητας ζεύγη από τα κέντρα με το μεγαλύτερο ποσοστιαίο υπόλοιπο. Στην περίπτωση 

ίσου ποσοστιαίου υπολοίπου (μέχρι 2
ο
 δεκαδικό) δύο ή περισσοτέρων κέντρων, προτεραιότητα έχουν 

τα ζεύγη από την Περιφέρεια (έναντι των ζευγών από τον προκριματικό της Αττικής). Επί ίσου 

ποσοστιαίου υπολοίπου στην Περιφέρεια προηγείται το Σωματείο – διοργανωτής με τον μεγαλύτερο 

αριθμό συμμετεχόντων στην κατηγορία αυτή, άλλως θα γίνεται κλήρωση στα γραφεία της ΕΟΜ.   
Εάν από κάποιο κέντρο της Περιφέρειας ζεύγος που έχει προκριθεί δεν θελήσει να συμμετάσχει στον 
τελικό, αναπληρώνεται από το επόμενο ζεύγος της κατάταξης στην ίδια κατηγορία του ίδιου κέντρου, 
σε καμία όμως περίπτωση από το τελευταίο. Σε περίπτωση που τελικά η θέση αυτή δεν καταληφθεί 
από το ίδιο κέντρο τότε θα αναπληρωθεί από το κέντρο της Αττικής. Εφόσον υπάρχουν περισσότερες 
από μια κενές θέσεις από προκριθέντα ζεύγη της Περιφέρειας τότε οι 2 πρώτες θέσεις αναπληρώνονται 
από το κέντρο της Αττικής η τρίτη από το κέντρο της Θεσσαλονίκης κ.ο.κ.  
 
β) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1-6, 1-9 και 1-11  
Προκρίνεται το 50% των συμμετεχόντων ζευγών. Στρογγύλευση θα γίνεται στο πλησιέστερο ακέραιο 
(το 0,5 προς τα πάνω).  
Εάν προκριθέντα ζεύγη και τυχόν επιλαχόντες από την ίδια ενότητα κατηγοριών του ίδιου Σωματείου-
Διοργανωτή (σε καμία περίπτωση, όμως, το τελευταίο ζεύγος της κατάταξης στην κατηγορία αυτή) δεν 
δηλώσουν συμμετοχή για τον τελικό, τότε εναπόκειται στην Επιτροπή Αγώνων να αποφασίσει αν θα 
υπάρξει αναπλήρωση από άλλο κέντρο, εφόσον εξυπηρετεί και την κίνηση του συγκεκριμένου αγώνα. 
Προτεραιότητα στην περίπτωση αυτή έχει το Σωματείο – Διοργανωτής του κέντρου της Αττικής με το 
μεγαλύτερο, κάθε φορά, ποσοστιαίο υπόλοιπο. μέχρι 2ο δεκαδικό. Επί ίσων υπολοίπων λαμβάνεται 
πρώτα επιλαχόν ζεύγος από το  Σωματείο – Διοργανωτή που είχε τη μεγαλύτερη συμμετοχή.    
Προϋποθέσεις πρόκρισης από Σωματεία της Περιφέρειας  

1. Στα κέντρα εκτός Αττικής ο αγώνας για μερικές ή όλες τις κατηγορίες δύναται να είναι ενιαίος. 

Στην περίπτωση αυτή τα ζεύγη οφείλουν να δηλώσουν συμμετοχή, για τον αγώνα της 

ενότητας κατηγοριών που θέλουν να συμμετάσχουν στον τελικό, πριν την έναρξη του 

προκριματικού. Τα Σωματεία - διοργανωτές θα εκδίδουν ειδικό κανονισμό ο οποίος θα 

αποστέλλεται στην ΕΟΜ τέσσερις τουλάχιστον ημέρες πριν την έναρξη του αγώνα. 

2. Οι διοργανωτές όλων των Σωματείων της Περιφέρειας όπου θα γίνουν προκριματικοί πρέπει 

μέχρι τις 24:00 της ημέρας διεξαγωγής της 1
ης

 ημερίδας να αποστείλουν στα γραφεία της 

ΕΟΜ με E-mail στο eom.manager@hellasbridge.org αναγράφοντας τα ζεύγη που συμμετέχουν 

στο προκριματικό στάδιο σε κάθε κατηγορία ξεχωριστά. Η μη τήρηση του όρου αυτού μπορεί 

να επιφέρει ακύρωση του αγώνα. 

3. Το Σάββατο 28 Ιανουαρίου ώρες 12:00 έως 14:00 οι υπεύθυνοι των Σωματείων - διοργανωτών 

θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τα γραφεία της ΕΟΜ για να τους γνωστοποιηθεί ο αριθμός 

των ζευγών της κατηγορίας Όπεν που προκρίνονται αρχικά από το κέντρο τους στο τελικό 

στάδιο. 
   
4. Συμμετοχή  
 
Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Προκριματικό στάδιο 

Αττική - Περιφέρεια 
Οι δηλώσεις συμμετοχής των προκριματικών της Περιφέρειας θα γίνονται στα Σωματεία-Διοργανωτές. 

Οι δηλώσεις συμμετοχής των προκριματικών Αττικής θα γίνονται στα γραφεία της ΕΟΜ, τηλ. 

7480400-3, e-mail eom.manager@hellasbridge.org μέχρι τις 12:00 της Πέμπτης 26 Ιανουαρίου. Μετά 

τη λήξη της προθεσμίας εγγραφών ζεύγη θα γίνονται δεκτά μόνο αν εξυπηρετούν την κίνηση και κατά 

την κρίση της επιτροπής αγώνων. Τα ζεύγη που θα δηλώνουν συμμετοχή για τις ενότητες 1-6, 1-9 και 

1-11 θα δηλώνουν υποχρεωτικά και το Σωματείο όπου θέλουν να αγωνιστούν. Η δήλωση αυτή θα 



είναι οριστική και δεν θα μπορεί να μετατραπεί παρά μόνο εάν το Σωματείο που έχει δηλωθεί δεν 

συγκεντρώσει τις απαραίτητες συμμετοχές για να διοργανώσει τον προκριματικό. Κάθε ζεύγος που θα 

δηλώνει συμμετοχή θα πρέπει οπωσδήποτε να απευθύνεται στον αρμόδιο υπάλληλο από τον οποίο και 

θα λαμβάνει έναν μοναδικό αριθμό συμμετοχής.  

Ο προκριματικός αγώνας της κατηγορίας όπεν της Αττικής θα είναι ενιαίος. Τα ζεύγη που θα δηλώσουν 

συμμετοχή στην κατηγορία όπεν πιθανόν να αγωνιστούν εναλλάξ σε 2 κέντρα ανάλογα με την κίνηση 

που θα οριστεί. 

Τελικό στάδιο 
Τα Σωματεία της Περιφέρειας θα πρέπει να έχουν στείλει πλήρη αποτελέσματα των προκριματικών το 

αργότερο έως και την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου. 

Οι δηλώσεις συμμετοχής για το τελικό στάδιο από τα Σωματεία της Περιφέρειας θα γίνονται από 

τους διοργανωτές των αγώνων, με e-mail στο eom.manager@hellasbridge.org, το αργότερο μέχρι τις 

17:00 της Δευτέρας 6 Φεβρουαρίου. 

Τα προκριθέντα ζεύγη από το κέντρο της Αττικής, όλων των κατηγοριών, θεωρείται ότι θα 

συμμετάσχουν στο τελικό στάδιο, εκτός αν ακυρώσουν τη συμμετοχή τους εγγράφως μέχρι την 

17:00 της Τρίτης 7 Φεβρουαρίου. Σε περίπτωση που ζεύγος, χωρίς να ακυρώσει την συμμετοχή 

του, δεν παρουσιαστεί να αγωνιστεί τις καθορισμένες από την προκήρυξη αυτή ημέρες και ώρες 

η παραπομπή και των δυο μελών του στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΕΟΜ θα είναι αυτόματη. 

Αγώνας 2
ης

 ευκαιρίας 

Για τους όρους συμμετοχής στους αγώνες 2
ης

 ευκαιρίας (Β΄ τελικός) θα εκδοθεί νεότερη ανακοίνωση 

από την ΕΟΜ. 

 

Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Ορίζονται ανά παίκτη και στάδιο σε 25 ευρώ. Οι γεννηθέντες την 1-1-1992 και μετά, καθώς και οι 

στρατευμένοι, δικαιούνται έκπτωση 50%. 

Αθλητές κάτω των 18 ετών (γεννηθέντες την 1-1-1999 και μετά) δεν καταβάλλουν δικαιώματα 

συμμετοχής. 

Οι αθλητές που επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ ως άνεργοι θα έχουν έκπτωση 50% τόσο στο 

Προκριματικό όσο και στο Τελικό στάδιο, εφόσον υποβάλλουν αντίγραφο της σε ισχύ επιδότησής τους 

από τον ΟΑΕΔ. 

Ειδικά για την Περιφέρεια, οι τοπικοί Διοργανωτές μπορούν να ορίσουν χαμηλότερο δικαίωμα 

συμμετοχής στους προκριματικούς, πλην όμως αυτή η έκπτωση δεν θα έχει καμία επίπτωση στα 

δικαιώματα που πρέπει να καταβληθούν στην ΕΟΜ. 

5. Τεχνικά στοιχεία  
Το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί με το σύστημα ακεραίου τοπ (match points) και σύμφωνα με τον 

ισχύοντα ΔΚΑΜ 2007 και τους Κανονισμούς της ΕΟΜ. 

6. Βαθμίδες αγώνων – Έπαθλα  
Οι αγώνες κατατάσσονται : 

Ο τελικός (συγκεντρωτική κατάταξη)  της όπεν στην 1
η
 βαθμίδα (αγώνας τεσσάρων ημερίδων) 

Η ημερίδα κατάταξης για τις θέσεις 1-18 της όπεν στην 1
η
 βαθμίδα (αγώνας μίας ημερίδας) 

Όλοι οι άλλοι, προκριματικοί και τελικοί, ενιαίοι ή όχι, στην 3
η
 βαθμίδα.  

Σε όλους τους αγώνες θα απονεμηθούν τα ανάλογα μαύρα, χρυσά και πλατινένια Master Points. Στους 

τρεις πρώτους νικητές του τελικού όλων των κατηγοριών θα απονεμηθούν έπαθλα. 

7. Διαιτητές - Επιτροπή Εφέσεων  
Οι Διαιτητές των προκριματικών, όπως και οι συνθέσεις των Επιτροπών Εφέσεων θα ανακοινώνονται 

με τον Ειδικό Κανονισμό που εκδίδει ο Διοργανωτής πριν από την έναρξη του κάθε σταδίου. Το 

παράβολο για την υποβολή έφεσης είναι 50 ευρώ. 

 8. Οργανωτική Επιτροπή                                                                                                                                 



Οργανωτική Επιτροπή για τα τελικά στάδια όλων των κατηγοριών, όπως και για τους προκριματικό 

όπεν του κέντρου Αττικής, είναι η Επιτροπή Αγώνων της ΕΟΜ, που αποφασίζει τελεσίδικα με τα 

παρόντα μέλη της ή με τα εξουσιοδοτημένα από αυτήν όργανα, για οποιοδήποτε οργανωτικό θέμα 

προκύψει, χωρίς να τίθεται θέμα απαρτίας. 

Για το προκριματικό στάδιο όλων των ενοτήτων κατηγοριών της Περιφέρειας και των 1-6, 1-9 και 1-11 

της Αττικής η οργανωτική επιτροπή θα ορίζεται από τα Σωματεία-Διοργανωτές, με Ειδικό Κανονισμό 

εκδιδόμενο από αυτά. 

9. Κινητά τηλέφωνα  
Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση κινητών τηλεφώνων. Επιτρέπεται μόνο για ειδικό λόγο, κατόπιν 

προσωπικής άδειας του διαιτητή. Οι παραβάτες θα διώκονται πειθαρχικά από τον διαιτητή. 

10. Ειδικά στοιχεία - Λεπτομέρειες  

α) Συστήματα-Συμβάσεις 
Σχετικά με τα παιζόμενα συστήματα και συμβάσεις, ισχύουν οι κανονισμοί της ΕΟΜ που 

αναγράφονται στην επετηρίδα της ΕΟΜ του 2016. 

Για τις ενότητες 1-16 και 1-11 ισχύει ο Γενικός Κατάλογος Συμβάσεων της ΕΟΜ 

Για την ενότητα 1-9 ισχύει ο Περιορισμένος Κατάλογος Γ’ Συμβάσεων της ΕΟΜ 

Για την ενότητα 1-6 ισχύει ο Περιορισμένος Κατάλογος Β’ Συμβάσεων της ΕΟΜ  

Σε οποιοδήποτε στάδιο των αγώνων, κάθε ζεύγος πρέπει να έχει συμπληρωμένη κάρτα 

συμβάσεων. Η κάρτα συμβάσεων πρέπει να είναι εγκεκριμένο έντυπο της ΕΟΜ. Μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και η αντίστοιχη κάρτα συμβάσεων της WBF και της EBL είτε η Συνοπτική κάρτα 

συμβάσεων της ΕΟΜ. Στην κάρτα συμβάσεων πρέπει, εκτός από τα προβλεπόμενα στοιχεία, να έχει 

περιγραφεί αναλυτικά και οποιαδήποτε σύμβαση ή ακολουθία αγορών δεν περιγράφεται στο 

«εγχειρίδιο συμβάσεων» της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μπριτζ ούτε και συμπεριλαμβάνεται στην 

επετηρίδα της ΕΟΜ 2016. 

Εάν κάποιο ζεύγος δεν διαθέτει κάρτα συμβάσεων και χρησιμοποιήσει σύμβαση εκτός των 

περιγραφόμενων στο εγχειρίδιο συμβάσεων, σε περίπτωση αμφιβολίας ο διαιτητής θα εφαρμόζει το 

άρθρο 75 του ισχύοντος ΔΚΑΜ περί λανθασμένης εξηγήσεως, και επί πλέον θα καταλογίζει 

πειθαρχική ποινή κατά την κρίση του. 

Ακόμη, σε περίπτωση χρησιμοποιήσεως μη εγκεκριμένων συστημάτων ή συμβάσεων, ο διαιτητής έχει 

το δικαίωμα να επιβάλει τη χρήση της κίτρινης κάρτας της ΕΟΜ ή «απολύτως φυσικού συστήματος» 

(μόνο Stayman και Blackwood). 

β) Αντικαταστάσεις 
Σύμφωνα με το άρθρο 2.2.15 του Κανονισμού (αντικαταστάσεις), επιτρέπεται το πολύ μία (1) 

αντικατάσταση συνολικά στους αγώνες και για τις δύο φάσεις, εκτός του Τελικού της 1-16 όπου δεν 

επιτρέπεται καμία αντικατάσταση. 

Απαραίτητη προϋπόθεση αντικατάστασης: Ο αντικαταστάτης δεν μπορεί να έχει  βαθμό 

δυναμικότητας μεγαλύτερο από τον αντικαθιστάμενο. 

γ) Ισοβαθμία ζευγών 
Ισοβαθμία σε μία ημερίδα θεωρείται όταν δύο ή περισσότερα ζεύγη έχουν το ίδιο ποσοστό επί τοις 

εκατό, με ακρίβεια 2ου δεκαδικού ψηφίου μετά τη στρογγυλοποίηση. Το ίδιο ισχύει και για τη γενική 

κατάταξη. 

Για τις ισοβαθμίες γενικά ισχύουν όσα αναγράφει το άρθρο 2.2.19.2 του Κανονισμού της ΕΟΜ. 

δ) Αποχώρηση ζεύγους 
Αποχώρηση ζεύγους από μία ημερίδα δεν σημαίνει αποκλεισμό του από τους αγώνες, έχει όμως ως 

αποτέλεσμα την κατάταξή του στην ημερίδα με ποσοστό 1% λιγότερο από το τελευταίο ζεύγος που 

αγωνίστηκε. Αν δεν υπάρχει "ανωτέρα βία", πλήρως αιτιολογημένη, η αποχώρηση ζεύγους ή παίκτη 

αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα. 

ε) Οδοιπορικά 
Αθλητές που θα συμμετάσχουν στο τελικό στάδιο του Πανελ. Πρωτάθλημα Ζευγών και αποδεδειγμένα 



κατοικούν μόνιμα εκτός του Νομού διεξαγωγής του αγώνα της κατηγορίας που συμμετέχουν, δεν θα 

καταβάλλουν δικαιώματα συμμετοχής. 

στ) Βαθμοί Προεθνικής 
Στους νικητές του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ζευγών απονέμονται βαθμοί Προεθνικής σύμφωνα 

με το άρθρο 3.6.5 των Κανονισμών της ΕΟΜ. 

ζ) Διευκρινίσεις – Παραλείψεις 
Οτιδήποτε δεν διευκρινίζεται ή παραλείπεται στην παρούσα προκήρυξη, όπως και διάφορα στοιχεία 

που θα προκύψουν εν τω μεταξύ, θα ανακοινωθούν με Ειδικό Κανονισμό. 

η) Γενικά 
Κάθε συμμετέχων με τη δήλωση συμμετοχής συμφωνεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλες τις σχετικές 

διατάξεις των Κανονισμών και των αποφάσεων του ΔΣ της ΕΟΜ, όπως και όλους τους όρους και τις 

διατάξεις της παρούσας προκήρυξης. 

 

Από την Επιτροπή Αγώνων της ΕΟΜ 


