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Ενημερωτικό – εκπαιδευτικό – ψυχαγωγικό δελτίο για τους μαθητές του Μπριτζ
Το πρώτο ραντεβού μας: Σάββατο 26 Ιανουαρίου
Αγαπητοί μας μαθητές

Το πήραμε το μάθημα;

η χρονιά άλλαξε και με μεγάλη μας χαρά έχουμε δει τους
περισσότερους από σας να έχετε “καλωσορίσει” την αθλητική σας
ιδιότητα.

Ασκήσεις παρεμβολής:

Παίρνετε μέρος στα μαθητικά τουρνουά του σωματείου σας και
πολλοί από σας γνωρίζετε ήδη την αθλητική συμπεριφορά ένος
παίκτη του μπριτζ.

Τι θα πείτε με τα παρακάτω χέρια:
1.
Π

Δ

Β

Α

Π

1♠

εσείς;
♠ΑQ1085
♥85
♦1074
♣Κ54

Η ΕΟΜ κάθε χρόνο αναρτά στην ιστοσελίδα της το αγωνιστικό της
ημερολόγιο, στο οποίο περιλαμβάνονται όλες οι προγραμματισμένες
διοργανώσεις για το τρέχον έτος.
Για κάθε αγώνα που αναφέρεται στο ημερολόγιο τηρείται πάντα η
εξής διαδικασία:
Ο διοργανωτής (σωματείο ή ΕΟΜ) οφείλει έγκαιρα να εκδώσει την
προκήρυξη του κάθε αγώνα και να την ανακοινώσει στους αθλητές.
Από την προκήρυξη ο παίκτης ενημερώνεται για την τοποθεσία του
τουρνουά, τις μέρες και ώρες, τους όρους που του παρέχουν το
δικαίωμα να παίξει, τις υποχρεώσεις του αλλά και τα έπαθλα και τους
βαθμούς νίκης που δικαιούται.
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Μη χάσετε αυτή την εμπειρία!
Το αγωνιστικό μπριτζ δίνει μια μοναδική ευκαιρία για να γνωρίσουμε
ακόμη πιο πολλούς φίλους και αυριανούς συμπαίκτες!
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Τις λεπτομέρειες θα τις δείτε στην Προκήρυξη που θα σας στείλουμε
στο e-mail σας. Μπορείτε να ενημερωθείτε και από τους δασκάλους
σας ή τηλεφωνόντας στο τμήμα μαθημάτων της ΕΟΜ.
Η εμπειρία που αποκτά ένας νέος παίκτης από τέτοιου είδους
τουρνουά είναι ανεκτίμητη και η ΕΟΜ έχει προγραμματίσει αρκετούς
αγώνες για εσάς.
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Ο πρώτος μεγάλος αγώνας που σας αφορά θα γίνει το Σάββατο 26
Ιανουαρίου στις 18.30 στον
Όμιλο Αγωνιστικού Μπριτζ
(Ιπποκράτους 6-8, Μαρούσι).
Ταυτόχρονα, με όλους όσους θα παίξουν εκεί, θα διαγωνιστούν και οι
μαθητές από την Περιφέρεια, παίζοντας τις ίδιες ακριβώς διανομές
στα σωματεία τους.
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Δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή στην ΕΟΜ
καθημερινά από 10:00 – 18:00

Περιμένουμε τις απαντήσεις σας.............

στα τηλ. 2107480400-402

Ειδήσεις

Ειδήσεις

Στους αγώνες των σωματείων
την εβδομάδα 07/1 -13/1, νίκησαν οι:
ΔΑΦΝΙ: Κλαδή Α – Βεντούρης Ι
ΙΚΑΡΟΣ: Παναγιωτίδη Μ – Παναγιωτίδης Πα
ΟΑΜΛΕ: Λύδη Μ
ΟΑΜΡ: Πιρπιρή Β – Χατζηνικόλας Σ
και Βόλτατζης Γ – Χατζηνικόλας Σ
ΟΜΑ: Φιλιπποπούλου Γ
ΟΠΑΦ: Νόμπελη Μ – Χατζηαντωνίου Ι
ΣΑΤ: Τερζή Ι – Καραλέκας Κ
ΧΟΜ: Νύκτας Δ
Συγχαρητήρια σε όλους!

Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2013

Νέα γκρούπ μαθημάτων
Οι φίλοι σας προλαβαίνουν....
Σε αρκετά σωματεία της Αττικής ξεκινάνε νέα γκρουπ
μαθημάτων.
Θα βρείτε τη σχετική ανακοίνωση στο site της ΕΟΜ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν περισσότερες
πληροφορίες με ένα τηλεφώνημα στο Τμήμα Μαθημάτων
στην ΕΟΜ.
Οι περισσότερο κατάλληλοι όμως, να τους πείτε και να τους
πείσετε, για τα όσα έχει να τους προσφέρει το παιχνίδι μας,
είστε ΕΣΕΙΣ!
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ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΕΣ
ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ
Η Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ με στόχο την
αγωνιστική εμπειρία, αλλά και την μεταξύ τους
γνωριμία, όλων όσων ξεκίνησαν μπριτζ από τον
Οκτώβριο του 2012, διοργανώνει

Οι αθλητές θα πάρουν τους προβλεπόμενους
από τον κανονισμό βαθμούς νίκης, που θα τους
αποδοθούν επίσημα με την έκδοση του
αγωνιστικού τους δελτίου.

Αγώνα GRAND PRIX τεσσάρων
6ης βαθμίδος

Στο τέλος του κάθε αγώνα οι μαθητές θα
παίρνουν
τις
διανομές
που
έπαιξαν
σχολιασμένες

ημερίδων

Η 1η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί
το Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2013 στις 18:30,
στον Όμιλο Αγωνιστικού Μπριτζ
Ιπποκράτους 6-8, στο Χαλάνδρι
και ταυτόχρονα σε όποιο σωματείο της
Περιφέρειας επιθυμεί να συμμετέχει.
Η 1η ημερίδα θα έχει εορταστικό χαρακτήρα.
Θα κοπεί η πρωτοχρονιάτικη πίτα για τους
παρεβρισκόμενους αθλητές και θα δοθεί
αναμνηστικό δώρο για τον νικητή του
φλουριού, αλλά και το δικαίωμα να
συμμετέχει δωρεάν στις επόμενες τρεις
ημερίδες του μαθητικού Grand Prix.
Για τον αγώνα θα δοθούν τα παρακάτω
βραβεία:
Στο 1ο ζεύγος της κατάταξης – έπαθλο και
δωρεάν συμμετοχή σε επόμενη ημερίδα
Στο 1ο ζεύγος Mixed - έπαθλο και δωρεάν
συμμετοχή σε επόμενη ημερίδα
Στο 1o ζεύγος Γυναικών - έπαθλο και δωρεάν
συμμετοχή σε επόμενη ημερίδα
Στο 1ο ζεύγος junior -έπαθλο και δωρεάν
συμμετοχή σε επόμενη ημερίδα
Στο 1ο ζεύγος seniors -έπαθλο και δωρεάν
συμμετοχή σε επόμενη ημερίδα
Για τα πρώτα Ζευγάρια των σωματείων της
Περιφέρειας δωρεάν συμμετοχή σε επόμενη
ημερίδα

Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2013
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Όσοι μαθητές θέλουν να λάβουν μέρος στη
γενική κατάταξη του GRAND PRIX, που θα
προκύψει στο τέλος και των τεσσάρων ημερίδων
(8/4/2013), πρέπει να συμμετάσχουν σε τρεις
τουλάχιστον ημερίδες, ενώ για όσους παίξουν
και τις τέσσερις ημερίδες η μέση απόδοσή τους
(ποσοστό %) θα προκύψει από τις τρεις
καλύτερες επιδόσεις τους. Οι τρεις πρώτοι
μαθητές της γενικής κατάταξης θα συμμετέχουν
στο Πανελλήνιο Μαθητικό Πρωτάθλημα
ΔΩΡΕΑΝ και θα τους απονεμηθεί έπαθλο. Οι
δυο πρώτοι αθλητές από την Περιφέρεια, που θα
προκύψουν από τη γενική συγκεντρωτική, θα
συμμετέχουν επίσης στο Πανελλήνιο μαθητικό
Πρωτάθλημα ΔΩΡΕΑΝ και θα τους δοθούν
οδοιπορικά 100 ευρώ για τον καθένα.
Ακριβής ημέρα και ώρα, καθώς και αναλυτική
προκήρυξη για τις επόμενες ημερίδες, θα
ανακοινώνεται στις αρχές κάθε μήνα.
2η ημερίδα 9 ή 10/2
3η ημερίδα 2 ή 3/3
4η ημερίδα 6 ή 7/4
Δικαιώματα συμμετοχής:
6€ για κάθε ημερίδα
Δηλώσεις συμμετοχής στην ΕΟΜ
καθημερινά 10:00-18:00 στα τηλ
2107480400-402
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