
 
 
 
 

 

 

 

Αθήνα, 13 Μαρτίου  2017 

Αριθ. Πρωτ. 47/17/ΠΜ/λζ  
Προς όλα τα Σωματεία – Μέλη  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  15/17 

 

World Senior Games 2017 

2ήμερο Πρωτάθλημα ζευγών 50+ ετών 
 

Η Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Άθλησης για 

όλους, στο πλαίσιο της διοργάνωσης «Παγκόσμιοι Αγώνες Άθλησης για Όλους 50+» 

προκηρύσσει διήμερο αγώνα ζευγών 3ης βαθμίδος, ως εξής: 

 
 
1. Ημερομηνίες διεξαγωγής 
    

Παρασκευή   9 Ιουνίου ώρα έναρξης 11:00 

Σάββατο 10 Ιουνίου  ώρα έναρξης 11:00 
 
 

2. Τόπος διεξαγωγής 
 
Ο αγώνας συμπεριλαμβάνεται στις εκδηλώσεις του Βυζαντινού Φεστιβάλ 2017 και θα διεξαχθεί 

στο Βυζαντινό Αθλητικό Κέντρο (Β.Α.Κ.), Μεγάλη του Γένους Σχολής 10, στον Άλιμο.  
 
3. Συμμετοχή 

Δικαίωμα  συμμετοχής  έχουν  όλοι  οι  αθλητές  που  έχουν  αγωνιστικό  δελτίο  της  ΕΟΜ, αλλά 

και παίκτες από το εξωτερικό που έχουν δηλώσει συμμετοχή μέσα από το site της διοργάνωσης 

www.worldseniorgames.org και  υπό τον όρο ότι και τα δύο μέλη του ζεύγους θα είναι αθλητές 

ηλικίας 50+.  

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται είτε στην ιστοσελίδα των Αγώνων  

www.worldseniorgames.org/register μέχρι τις 31 Μαΐου 2017, είτε μέχρι την Πέμπτη 8  

Ιουνίου 2017  και ώρα 12:00, στα Γραφεία της ΕΟΜ, τηλ. 210‐7480400‐3. Οι συμμετέχοντες θα 

πρέπει να δηλώνουν αριθμό μητρώου ΕΟΜ, e-mail και κινητό τηλέφωνο, καθώς και σε ποια 

κατηγορία συμμετέχουν από τις 50+, 60+. 70+ και 80+. Την κατηγορία του ζεύγους χαρακτηρίζει 

το νεαρότερο μέλος του ζεύγους.  Μετά τη λήξη της προθεσμίας συμμετοχών, ζευγάρι που 

επιθυμεί να συμμετάσχει και δεν δήλωσε συμμετοχή, θα παίξει μόνο αν αυτό εξυπηρετεί την 

κίνηση, κατά την κρίση της Επιτροπής Αγώνων.  

Τα δικαιώματα συμμετοχής είναι 15 € ανά αθλητή για το διήμερο.  

Καθ’ όλη τη διάρκεια των αγώνων θα διατίθενται δωρεάν στους συμμετέχοντες προϊόντα της 

χορηγού εταιρίας ΒΙΚΟΣ και θα σερβιριστούν κεράσματα.  

  
 

http://www.worldseniorgames.org/
http://www.worldseniorgames.org/register


4. Τεχνικά στοιχεία 
 
Το  Πρωτάθλημα  θα  διεξαχθεί  με  το  σύστημα  βαθμολογίας  «ακεραίου  τοπ»  κατευθείαν  σε 

τελικό στάδιο και σύμφωνα με τον ΔΚΑΜ/2007 και τους κανονισμούς της ΕΟΜ.  

Οι αθλητές θα πάρουν αντίγραφα των διανομών στη λήξη κάθε ημερίδας. 
 
5. Master Points - Έπαθλα 
 
Το Πρωτάθλημα ανήκει στην 3η βαθμίδα. Θα απονεμηθούν τα ανάλογα Μαύρα, Χρυσά και  

Πλατινένια Master Points.  

Θα απονεμηθούν τα εξής έπαθλα: 

 

Γενική κατάταξη: 

- τα  3  πρώτα ζεύγη  

- πρώτο ζεύγος Γυναικών της γενικής κατάταξης, 

- πρώτο Μικτό ζεύγος  

- πρώτο ζεύγος Ανδρών 

 

Ημερίδες: 

- πρώτο ζεύγος κάθε ημερίδας 

- πρώτο ζεύγος Γυναικών 

- πρώτο Μικτό ζεύγος  

- πρώτο ζεύγος Ανδρών 

 

Διευκρινίζεται ότι το κάθε ζεύγος διεκδικεί μόνο ένα έπαθλο με τη σειρά προτεραιότητας που 

αναγράφεται παραπάνω.  

Αναμνηστικά μετάλλια θα δοθούν και στους νικητές ανά ηλικιακή κατηγορία, ανάλογα με τις 

συμμετοχές 

Η  απονομή των επάθλων στους νικητές θα γίνει  το Σάββατο 10/6/2017, μετά  τη  λήξη  των  

αγώνων   
 
6. Διαιτητές - Επιτροπή Εφέσεων 
 
Θα ανακοινωθούν με Ειδικό Κανονισμό πριν την έναρξη των αγώνων. 
 
7. Οργανωτική Επιτροπή 
 
Η Επιτροπή Αγώνων της ΕΟΜ σε συνεργασία με τη Οργανωτική Επιτροπή των World Seniors 

Games, αποφασίζουν με τα παρόντα μέλη τους, τελεσίδικα, για οποιοδήποτε οργανωτικό θέμα 

προκύψει, χωρίς να τίθεται θέμα απαρτίας.  

8. Συστήματα-συμβάσεις 
 
Σχετικά με τα παιζόμενα συστήματα και συμβάσεις, ισχύουν οι Κανονισμοί της ΕΟΜ που 

αναγράφονται στην επετηρίδα της ΕΟΜ του 2017.  

Κάθε ζεύγος πρέπει να έχει συμπληρωμένη κάρτα συμβάσεων. Η κάρτα συμβάσεων πρέπει να 

είναι σε εγκεκριμένο έντυπο της ΕΟΜ το οποίο είναι πανομοιότυπο με το αντίστοιχο της WBF και 

της EBL Εναλλακτικά τα ζεύγη μπορούν να χρησιμοποιήσουν την 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 2017.  

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

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

το σχετικό άρθρο του ΔΚΑΜ 2007 περί λανθασμένης εξηγήσεως, επί πλέον δε, θα καταλογίζει 

και 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).  

9. Κινητά – Ηλεκτρ. τσιγάρο  
Η χρήση κινητών τηλεφώνων ή άλλων συσκευών επικοινωνίας κατά τη διάρκεια Πανελληνίων 

αγώνων συνεπάγεται αυτόματη ποινή από τον Διαιτητή. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης 

εισερχόμενης κλήσης, οι αθλητές πρέπει να αφήνουν τα τηλέφωνά τους στο γραφείο του Διαιτητή, 

αφού τον ενημερώσουν.  

Απαγορεύεται εντελώς το κάπνισμα ή το ηλεκτρονικό τσιγάρο εντός του αγωνιστικού χώρου.  
 
Η παρούσα προκήρυξη έχει μεταφραστεί και στην Αγγλική Γλώσσα για τις ανάγκες της 

διοργάνωσης 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οτιδήποτε δεν διευκρινίζει αυτή η προκήρυξη, θα ανακοινωθεί με Ειδικό 

Κανονισμό. 
 

 
 

Η Επιτροπή Αγώνων 
 
 


