
 

 

 

 

 

GRAND PRIX “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2017” 4ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ 

23-24 & 25 IOYNIOY 2017 

Κατηγοριών 1-6 (και μαθητικό) & ΟΠΕΝ (και 1-9) 
 

 Ο Α.Ο.Μ. «ΑΣΤΕΡΑΣ» ΔΡΑΜΑΣ στα πλαίσια των εορτασμών της απελευθέρωσης της πόλης της 

Δράμας έχει εντάξει τριήμερο Grand Prix στα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2017» υπό την αιγίδα της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. 

Δράμας.  

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΝΑ 
 

 

Τόπος Διεξαγωγής: 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΚΟΥΡΟΣ» ΔΡΑΜΑΣ, αίθουσα “Ολυμπία”.   
http://www.hotelkourosdrama.gr 

1η ημερίδα: Παρασκευή, 23 Ιουν. 2017 και ώρα 20:00 

2η Ημερίδα: Σάββατο, 24 Ιουν. 2017 και ώρα 18:00 

3η Ημερίδα: Κυριακή, 25 Ιουν. 2017 και ώρα 10:30 

Δικαιώματα 
συμμετοχής: 

€25/άτομο για δύο ημερίδες, €30/ άτομο για τις τρεις ημερίδες. Ειδικές 
εκπτώσεις (50%) για νέους (γεν. 1.1.1991-), άνεργους, στρατευμένους, άτομα 
της ίδιας οικογένειας. Ανήλικοι αθλητές (γεν. 1.1.1999-) δωρεάν. 

Τρόπος Διεξαγωγής – 
Τεχνικά στοιχεία: 

 Οι αγώνες είναι 4ης βαθμίδας και θα απονεμηθούν οι αντίστοιχοι 
βαθμοί διάκρισης 

 Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Κατάταξη έχουν μόνον όσοι θα 
λάβουν μέρος σε δύο τουλάχιστον ημερίδες, από τις οποίες  η μία θα 
είναι υποχρεωτικά η τελευταία. Όποιος συμμετέχει και στις τρεις 
ημερίδες αφαιρεί το ποσοστό της χειρότερης ημερίδας, ακόμη και αν 
αυτή είναι η τελευταία. 

 Θα απονεμηθούν ειδικά βραβεία στους 3 πρώτους της γενικής 
κατάταξης του κάθε τουρνουά, στους νικητές κάθε ημερίδας, στον 
νικητή των μαθητών και τον νικητή της 1-9. 

 

Διαιτησία: 
Τους αγώνες θα διευθύνει ο πτυχιούχος διαιτητής της ΕΟΜ Οργαντζίδης 
Γιάννης (Α.Μ.6149). 

Οργανωτική Επιτροπή: Το Δ.Σ. του Α.Ο.Μ. “ΑΣΤΕΡΑΣ” Δράμας 

 

  



 Καθ’ όλη τη διάρκεια του τουρνουά θα υπάρχει μπουφές  με αφεψήματα και snacks και όλοι οι 
καφέδες από το bar θα παρέχονται δωρεάν από τον ΑΣΤΕΡΑ για τους συμμετέχοντες. 

 Το βράδυ του Σαββάτου, μετά την ημερίδα, θα ακολουθήσει δείπνο - πάρτυ για τους 
συμμετέχοντες και τους συνοδούς τους στον χώρο της πισίνας του ξενοδοχείου, που θα 
συνοδεύεται από εκλεκτά επώνυμα κρασιά των ξακουστών οινοποιείων της περιοχής. 

 

Θα ακολουθήσουν περισσότερες ανακοινώσεις στον χώρο της ΕΟΜ για τις δραστηριότητες που θα 
παρέχει ο ΑΣΤΕΡΑΣ στους φιλοξενούμενούς του το πρωί του Σαββάτου, λεπτομέρειες για το δείπνο, 
καθώς και ηλεκτρονικό ενημερωτικό υλικό για τις χρεώσεις του ξενοδοχείου, εκδηλώσεις στο facebook 
κ.α. 

. 

 

Δηλώσεις συμμετοχής στο email: asterasbridgeclub@gmail.com 

Καθώς και στα τηλέφωνα:          6946 469 578 (Αβανίδης Χριστόδουλος) 

    6944 680 480 (Δημητρακόπουλος Δημήτρης) 

 

 

 

 

 

        Δράμα, 25.5.2017 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

         Παύλος Παϊσίδης            Παναγιώτης Κεσόγλου 
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