Το “Εφημεριδάκι”
Ενημερωτικό – εκπαιδευτικό – ψυχαγωγικό δελτίο για τους μαθητές του Μπριτζ

Το πρώτο ραντεβού μας: το Σάββατο 25 Ιανουαρίου

 210 748 0400-2,  210 748 0403
Υπεύθυνη έκδοσης: Μπαμπούλα Αναστασία
lessons@hellasbridge.org

Μαθητικά Τουρνουά

Αγαπητοί μαθητές με μεγάλη μας χαρά έχουμε δει τους
περισσότερους από σας να έχετε “καλωσορίσει” την
αθλητική σας ιδιότητα. Παίρνετε μέρος στα μαθητικά
τουρνουά του σωματείου σας και γνωρίζετε ήδη την
ενδεδειγμένη αθλητική συμπεριφορά ενός παίκτη του
μπριτζ.

Οι νικητές των μαθητικών τουρνουά, το διάστημα
από 11 έως 20 Ιανουαρίου 2014, ήταν:

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.
Ο πρώτος μεγάλος αγώνας που σας αφορά θα γίνει το
Σάββατο 25 Ιανουαρίου στις 18.00. Οι συμμετέχοντες
θα διαλέξουν να παίξουν ή στον ΟΑΜΛΕ ή στον ΑΟΜΒ.
Ταυτόχρονα, με όλους όσους θα παίξουν εκεί, θα
διαγωνιστούν και οι μαθητές από την Περιφέρεια,
παίζοντας τις ίδιες ακριβώς διανομές στα σωματεία τους.
Τις λεπτομέρειες θα τις δείτε στην επόμενη σελίδα του
τεύχους αυτού, όπου σας παραθέτουμε την αναλυτική
Προκήρυξη.
Η εμπειρία που αποκτά ένας νέος παίκτης από τέτοιου
είδους τουρνουά είναι ανεκτίμητη και η ΕΟΜ έχει
προγραμματίσει αρκετούς αγώνες για εσάς.

ΑΑΑ (Αιγάλεω):
Μενεξιάδης Ε – Βλαντή Μ
Καλιάμπα Ε – Κεμερλής Ι
Πετίνης Β – Ζουγανέλη Ι
ΑΟΜ (Μιχαλακοπούλου):
Γαλανάκης Γ – Τριανταφύλλου Γ
ΑΟΜΒ (Γλυφάδα):
Κρανάς Δ – Μηλιώτη Ν
ΑΟΜΨ (Παλαιό Ψυχικό):
Λιούμη Δ – Στάμου Μ
Οικονόμου Β – Πανταζής Θ
ΓΑΛΑΞΙΑΣ (Δράμα):
Αβραμίδης Ι – Παράσχου Λ
Παράσχου Λ – Λιάσκος Ι
ΔΙΟΝΥΣΟΣ (Διόνυσος Αττικής):
Νικήτας Μ – Αναματερός Γ
Αντωνάκη Α – Τόγια Ε
ΕΔΡΑ(Βριλήσσια):
Διαλυνάς Ι – Ζουγανέλης Ι
ΘΡΑΚΟΜ (Θρακομακεδόνες):
Παπαθανασόπουλος Σ – Ματθαίου Κ
ΙΚΑΡΟΣ (Νέα Σμύρνη):
Ρομπλό Α – Κωνσταντίνου Σ
ΚΟΜΚ (Κως):
Παπαδάκης Γ – Δαβιδόπουλος Α
ΟΑΑ (Ζάππειο):
Ξηντάρη Ν – Ρώτας Α
ΟΑΜΚΗ (Μαρούσι – Κηφισίας):
Μαυρογιάννη Α – Γαλιατσάτος Κ
ΟΑΜΛΕ (Μαρούσι – Νοσοκομείο “Υγεία”):
Μιχαήλ Ι – Θεμελίδης Σ
ΣΛΑΜ (Μυτιλήνη):
Σταυρινός Γ – Ευστρατίου Α

Συγχαρητήρια σε όλους!

Μη χάσετε αυτή την εμπειρία!
Το αγωνιστικό μπριτζ δίνει μια μοναδική ευκαιρία για να
γνωρίσουμε ακόμη πιο πολλούς φίλους και αυριανούς
συμπαίκτες!

Αγωνιστικό Ημερολόγιο Μαθητών
Σάββατο 25 Ιανουαρίου 1η ημερίδα Grand Prix
Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2η ημερίδα Grand Prix
Σάββατο 22 Μαρτίου 3η ημερίδα Grand Prix
Κυριακή 27 Απριλίου 4η ημερίδα Grand Prix
Κυριακή 1 Ιουνίου 5η ημερίδα Grand Prix
......................................................................
Σάββατο & Κυριακή 21-22 Ιουνίου:
Πανελλήνιο Μαθητικό Πρωτάθλημα

Διαλέξτε συμπαίκτη λοιπόν και ......

μη λείψει κανείς!!
Δηλώστε συμμετοχή στην ΕΟΜ
ή στον δάσκαλό σας
Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2014

Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ
www.hellasbridge.org
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Προκήρυξη Ταυτόχρονων Μαθητικών Ημερίδων
Η Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ, με στόχο την αγωνιστική εμπειρία, αλλά και την μεταξύ τους γνωριμία, όλων όσων
μαθαίνουν μπριτζ την περίοδο Οκτώβριος 2013 – Μάιος 2014, διοργανώνει Αγώνα GRAND PRIX πέντε ημερίδων
6ης βαθμίδος.
Η 1η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2013 στις 18:00,
στους Ομίλους:
ΟΑΜΛΕ Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ Λέσχη Επιστημόνων, Ιπποκράτους 6-8, Μαρούσι
ΑΟΜΒ Αγωνιστικός Όμιλος Μπριτζ Βουλιαγμένης, Βουλιαγμένης 85 (City Plaza), Γλυφάδα
και ταυτόχρονα σε όποιο σωματείο της Περιφέρειας επιθυμεί να συμμετέχει.
Τα αποτελέσματα θα δημοσιεύονται στην σελίδα αποτελεσμάτων των ταυτόχρονων τουρνουά της ΕΟΜ.
Η 1η ημερίδα θα έχει εορταστικό χαρακτήρα. Θα κοπεί η πρωτοχρονιάτικη πίτα για τους αθλητές που θα
συμμετέχουν και θα δοθεί αναμνηστικό δώρο για τον νικητή του φλουριού κάθε κέντρου, αλλά και το δικαίωμα να
συμμετέχει δωρεάν στις επόμενες δυο ημερίδες του μαθητικού Grand Prix.
Για τον αγώνα θα δοθούν τα παρακάτω βραβεία:
α. Στο 1ο ζεύγος της συγκεντρωτικής κατάταξης και από τα δυο κέντρα: Δωρεάν συμμετοχή στην επόμενη
ημερίδα
β. Στο 1ο ζεύγος κάθε κέντρου: έπαθλο
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι ξεκίνησαν μπριτζ τον Οκτώβριο του 2013. Μαθητές της περιόδου 2012-2013
θα μπορούν επίσης να συμμετέχουν εφ' όσον δεν είχαν αγωνιστική δραστηριότητα μετά τον Μάιο του 2013 και κατά
την κρίση της ΕΟΜ.
Θα παιχθούν τουλάχιστον 12 προμοιρασμένες διανομές και οι αθλητές θα πάρουν τους προβλεπόμενους από τον
κανονισμό βαθμούς νίκης, που θα τους αποδοθούν επίσημα με την έκδοση του αγωνιστικού τους δελτίου.
Στο τέλος του κάθε αγώνα οι μαθητές θα παίρνουν τις διανομές που έπαιξαν σχολιασμένες.
Τα δικαιώματα συμμετοχής ορίζονται σε 4 ευρώ το άτομο.
Ακριβής ημέρα και ώρα, καθώς και αναλυτική προκήρυξη για τις επόμενες ημερίδες, θα ανακοινώνεται στις αρχές
κάθε μήνα.
Όσοι μαθητές θέλουν να λάβουν μέρος στην ατομική γενική κατάταξη του GRAND PRIX, που θα προκύψει στο
τέλος όλων των ημερίδων (2 Ιουνίου 2014), μπορούν να χάσουν το πολύ μια ημερίδα, ενώ για όσους παίξουν σε όλες
η μέση απόδοσή τους (ποσοστό επί τοις εκατό) θα προκύψει αφού αφαιρεθεί το χειρότερο ποσοστό τους.
Οι δυο πρώτοι μαθητές της γενικής κατάταξης, καθώς και οι δυο πρώτοι από την Περιφέρεια, θα συμμετέχουν στο
Πανελλήνιο μαθητικό Πρωτάθλημα ΔΩΡΕΑΝ και θα τους απονεμηθεί έπαθλο.
Δηλώσεις συμμετοχής στην ΕΟΜ καθημερινά 10:00-18:00 στα τηλ 2107480400-402, εσωτ. 111.
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

► Θυμίζουμε ότι όσοι εκδώσετε αγωνιστικό δελτίο αυτόν τον μήνα θα έχετε δώρο ένα βιβλίο εκτέλεσης και
άμυνας. Ο συγγραφέας Edgar Kaplan, πρωταθλητής του μπριτζ, θα σας εντυπωσιάσει με τον τρόπο που οργανώνει τη
σκέψη σας αλλά και το χιούμορ του. Σπεύσατε! Ζητήστε από τους δασκάλους σας την αίτηση και μη ξεχάσετε τη
φωτογραφία σας και την φωτοτυπία της ταυτότητάς σας ( Δεκτές ακόμη και ψηφιακές φωτογραφίες, που θα τις
αποστείλετε ή εσείς ή ο δάσκαλός σας με e-mail)
► Όσοι έχουν εκδώσει αγωνιστικό δελτίο έως το τουρνουά του Σαββάτου θα έχουν πλέον τον αριθμό μητρώου
τους, τον οποίο και θα συμπληρώσουν στον φάκελο με τα δικαιώματα συμμετοχής. Ο αριθμός του καθένα είναι
μοναδικός και μας προστατεύει από λάθη ταυτοπροσωπιών. Όσοι δεν έχετε ακόμη δελτίο φροντίστε να γράψετε καθαρά
το όνομά σας στον φάκελο.
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