
 

 

Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ Καλαμάτας. 

Ξενοδοχείο Pharae Palace, 

Ναυαρίνου & Ρήγα Φεραίου, 241 32 Καλαμάτα. 

 

Εξερχόμενο 267/9-1-2017 

Καλαμάτα 9-1-2017 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

 
Το Σωματείο μας διοργανώνει αγώνες της προκριματικής φάσης του 51ου 

Πανελληνίου Πρωταθλήματος  ζευγών για το 2017. Κατηγορίες: 1-6 , 1-9 , 1-11 και 

Open. Ο αγώνας θα είναι ΕΝΙΑΙΟΣ για όλες τις κατηγορίες. 

 

 Ελάχιστος αριθμός συμμετοχών έξι ζευγών συνολικά και δύο ανά κατηγορία, 

ώστε να προκριθεί ένα ζεύγος. 

 Δηλώσεις συμμετοχής έως τις 18:00 της Κυριακής 15-01-2017, με την παρουσία 

τουλάχιστον ενός αθλητή κάθε ζεύγους.  

 Αποχώρηση Ζεύγους οποτεδήποτε μετά την δήλωση συμμετοχής χωρίς λόγο 

«ανωτέρας βίας» αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα. 

 Οι διανομές θα είναι προ μοιρασμένες και στο τέλος κάθε ημερίδας θα δοθεί  

αντίγραφο διανομών. 
 Οι αθλητές πρέπει να έχουν ενημερωμένο αγωνιστικό δελτίο για το 2016 και 

δεν θα επιτραπεί σε ανενεργό δελτίο η συμμετοχή. 

 Για  τις κατηγορίες 1-6,1-9 και 1-11 προκρίνεται το 50% των συμμετεχόντων 

ζευγών. 

 Αντικαταστάσεις: επιτρέπεται το πολύ μία αντικατάσταση συνολικά στους 

αγώνες και για τις δύο φάσεις. Ο αντικαταστάτης δεν μπορεί να έχει βαθμό 

δυναμικότητας μεγαλύτερο από τον αντικαθιστάμενο. 

 

Τόπος και χρόνος διεξαγωγής: Τα εντευκτήρια του ομίλου, ημιόροφος ξενοδοχείου 

PHARAE PALACE 

1η ημερίδα Κυριακή 15/1/2017 Ώρα 18:30 

2η ημερίδα Κυριακή 22/1/2017 Ώρα 18:30 

3η ημερίδα Κυριακή 29/1/2017 Ώρα 10:30 

 

Τρόπος διεξαγωγής         :  Σύστημα ακεραίου τοπ (match points) και σύμφωνα 

με τον ισχύοντα ΔΚΑΜ και τους Κανονισμούς της ΕΟΜ. 

 

Τεχνικά στοιχεία              :Αγώνας 3ης βαθμίδας 

 

Διαιτητής                    : Κατσίποδας Δημήτριος (κατόπιν έγκρισης της ΕΟΜ) 

 

Επιτροπή εφέσεων                    : Η μόνιμη επιτροπή εφέσεων της ΕΟΜ 

 

 



 

Δικαιώματα συμμετοχής       : 25€ (καταβάλλονται στην έναρξη της 1ης ημερίδας).  

Αθλητές κάτω των 18 ετών δεν καταβάλλουν δικαιώματα συμμετοχής στους αγώνες  

και πληρώνουν μόνο το κόστος συμμετοχής στο μπουφέ. 

 

Η Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα αποτελείται από το διοικητικό συμβούλιο 

(ΔΣ) του ομίλου.  

 

Μετά την ολοκλήρωση της τρίτης ημερίδας ο όμιλος μας θα κόψει την 

πρωτοχρονιάτικη πίτα του στο loft του ξενοδοχείου Pharae Palace  όπου θα υπάρχει 

μπουφέ με φαγητό. Για τους μη συμμετέχοντες στα προκριματικά το κόστος είναι 15€ 

και 10€ για τα παιδιά. 

 

 
Ο  Πρόεδρος 

  

Κατσίποδας Δημήτριος 

(Σφραγίδα Σωματείου)        

 

Η  Γεν. Γραμματέας 

 

Μιχαλοπούλου Καλλιόπη - Κλαίρη 

 

 

 


