
 

 

Αθήνα, 15 Μαΐου 2017  

Αριθ. Πρωτ.  96/17/ΠΜ/λζ  

Προς όλα τα Σωματεία – Μέλη 

     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 32/17 

1ο Σχολικό Πρωτάθλημα ΕΟΜ & Ανοιχτά Σχολεία δήμου Αθηναίων 2017 

Η Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ στο πλαίσιο του προγράμματος «Μίνι Μπριτζ στα 

Ανοιχτά Σχολεία του δήμου Αθηναίων» διοργανώνει το 1ο Σχολικό Πρωτάθλημα Μίνι 

Μπριτζ 6ης βαθμίδος ως εξής: 

1. Ημερομηνία διεξαγωγής 

 

Σάββατο  27 Μαΐου 2017  ώρα έναρξης  11:00 

2. Τόπος διεξαγωγής 

Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί στο 76ο Δημοτικό σχολείο Πετραλώνων, Κυκλώπων 6, 

δίπλα στον σταθμό του ΗΣΑΠ, το Σάββατο 27 Μαΐου 2017 και θα είναι δίωρος με ένα 

διάλειμμα 15 λεπτών 

3. Συμμετοχή 

       α) Στον αγώνα δικαιούνται να συμμετέχουν μαθητές-μαθήτριες  των δημοτικών 

σχολείων που συμμετείχαν στη δράση «Μίνι Μπριτζ» στο πλαίσιο του προγράμματος 

Ανοιχτά Σχολεία του δήμου Αθηναίων το διάστημα από τον Φεβρουάριο έως τον Μάιο 

2017 ή παιδιά που έχουν διδαχθεί μίνι μπριτζ στα σωματεία της ΕΟΜ. Για όλους τους 

συμμετέχοντες θα εκδοθεί αγωνιστικό δελτίο με την άδεια του κηδεμόνα τους.    

       β) Οι συμμετοχές θα πρέπει να δηλώνονται από τους κηδεμόνες των παιδιών στους 

εκπαιδευτές του μπριτζ σε κάθε σχολείο έως και δύο μέρες πριν την ημερομηνία των 

αγώνων. Στην έγγραφη δήλωση θα υπογράφει ο συνοδός του παιδιού στον αγώνα, ο 

οποίος μπορεί να είναι γονέας ή κηδεμόνας και του οποίου τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, 

ιδιότητα, αριθμός ταυτότητας, κινητό τηλέφωνο) θα αναγράφονται επίσης στο έντυπο. 

Ένα αντίγραφο της δήλωσης θα κρατά η ΕΟΜ κι ένα δεύτερο θα έχει μαζί του ο 

συνοδός.  

    γ)  Σε περίπτωση αλλαγής του συνοδού, ο αντικαταστάτης θα πρέπει να προσκομίσει 

στην Γραμματεία του Πρωταθλήματος την δήλωση συμμετοχής με επισυναπτόμενη 

βεβαίωση του αρχικού κηδεμόνα. 

Ο αγώνας στοχεύει στη χαρά της συμμετοχής των μαθητών/τριών – αθλητών/τριων και 

στη βιωματική προώθηση του φίλαθλου πνεύματος και  του σεβασμού του αντιπάλου. 



Σ’ αυτό το πνεύμα παρακαλούμε για τη βοήθεια των συνοδών στην ομαλή διεξαγωγή 

των αγώνων και την κόσμια συμπεριφορά μαθητών/τριών και φιλάθλων. 

   δ)   Οι συνοδοί των μαθητών θα περιμένουν τους μαθητές σε ειδικά διαμορφωμένο 

χώρο αναμονής μακριά από τον αγώνα, αλλά θα είναι υπεύθυνοι για την κόσμια 

συμπεριφορά των μαθητών αθλητών-αθλητριών και μαθητών φιλάθλων πριν, κατά τη 

διάρκεια και μετά τον αγώνα.  

  ε)  Δεν θα υπάρχουν χρηματικά δικαιώματα συμμετοχής. 

4. Τεχνικά στοιχεία 

Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί με βάσει τους κανονισμούς του Αγωνιστικού Μπριτζ, με 

πίνακες αποφάσεων ειδικά διαμορφωμένους για τον αγώνα και με την ευελιξία που 

απαιτεί ένας αγώνας μίνι μπριτζ. Θα παιχθούν κατ’ ελάχιστο 4 διανομές. 

5. Master Points – Έπαθλα 

Πριν τον αγώνα θα δοθεί στους μαθητές αυτοκόλλητο με το όνομά τους και το σχολείο 

τους, για την εύκολη αναγνώριση και γνωριμία μεταξύ τους. 

Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί αναμνηστικό μετάλλιο και δίπλωμα συμμετοχής. 

Στα τρία πρώτα ζεύγη της γενικής κατάταξης καθώς και στο πρώτο ζεύγος αγοριών, 

κοριτσιών και μεικτό, θα δοθεί κονκάρδα με το σήμα της ΕΟΜ και στεφάνι κότινου.    

6. Διαιτητές - Επιτροπή Εφέσεων 

Διαιτητής του αγώνα θα είναι διαπιστευμένος εκπαιδευτής και πτυχιούχος διαιτητής της 

ΕΟΜ με βοηθούς τους εκπαιδευτές μίνι μπριτζ. Τα ονόματα των διαιτητών θα 

ανακοινωθούν με ειδικό κανονισμό. 

7. Οργανωτική Επιτροπή 

Είναι οι Επιτροπές Αγώνων και Εκπαίδευσης της ΕΟΜ και οι εκπρόσωποι των 

Ανοιχτών Σχολείων που αποφασίζουν με τα παρόντα μέλη τους, τελεσίδικα, για 

οποιοδήποτε οργανωτικό θέμα προκύψει, χωρίς να τίθεται θέμα απαρτίας.  

8. Συστήματα-συμβάσεις 

Στον αγώνα θα χρησιμοποιηθούν πίνακες αποφάσεων μίνι μπριτζ. 

 

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

Ειδικό Κανονισμό. 
 
 

Για το ΔΣ της ΕΟΜ 

                     

                           Ο Πρόεδρος                                               Γεν. Γραμματέας    

          

  

                 Αλέξανδρος Αθανασιάδης                              Παναγιώτης Μαρσώνης                             

 


