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Αθήνα,  5 Δεκεμβρίου 2017 

Αριθ. Πρωτ. 217/17/ΕΑ/λζ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 2017 
 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ TEΛΙΚΟΥ  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 12-16  

 
Μετά τις δηλώσεις συμμετοχής και λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων των Παγίων Κανονισμών 

της ΕΟΜ αρ.2 & 3, και της προκήρυξης των αγώνων, προέκυψαν τα εξής στοιχεία: 

1. Τρόπος διεξαγωγής – Τόπος, ημερομηνίες και ώρες έναρξης 

Ο τελικός 12-16 (Μάστερς) 2017 θα διεξαχθεί σε 2 στάδια. Τα 28 ζεύγη που προκρίθηκαν (συνολικός 

αριθμός ζευγών προκριματικού 70 ζεύγη) θα παίξουν αγώνα όλοι εναντίον όλων σε τρεις περιόδους 

(ένα Mitchell των 9 τραπεζιών και ένα Howell των 5 τραπεζιών). Κάθε συνάντηση θα είναι των τριών 

διανομών. Μετά το τέλος του αγώνα αυτού τα 12 πρώτα ζεύγη θα προκριθούν για το δεύτερο στάδιο 

του τελικού.  

Όλοι οι αγώνες του τελικού θα γίνουν στις εγκαταστάσεις του Όμιλου Αγωνιστικού Μπριτζ 

Κηφισιάς (Ο.Α.Μ.Κη.), Κηφισίας 70 151 25 Μαρούσι, τηλ. 210 807 9917, 698 744 4414, fax: 210 

807 9664. 

Ημερομηνίες και ώρες έναρξης του πρώτου σταδίου: 

Παρασκευή   8 Δεκεμβρίου        20:30   Α΄ περίοδος     27 διανομές 

Σάββατο        9 Δεκεμβρίου        11:00   Β΄ περίοδος     27 διανομές 

Σάββατο        9 Δεκεμβρίου        18:00   Γ΄ περίοδος     27 διανομές 

Μετά το τέλος του πρώτου σταδίου τα 12 πρώτα ζεύγη θα αγωνιστούν σε μια περίοδο 11 

συναντήσεων των τριών διανομών κάθε συνάντηση, όλοι εναντίων όλων, για τις θέσεις 1 έως 12 

(σύστημα Howell). Ο αγώνας αυτός θα γίνει με σύστημα βαρόμετρο (οι διανομές κάθε γύρου θα είναι 

ίδιες σε όλα τα τραπέζια) με διάλειμμα, για την εξαγωγή και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, μετά 

την ολοκλήρωση των γύρων 3 και 6.  

Τα 16 υπόλοιπα ζεύγη θα καταταγούν οριστικά, ανάλογα με την κατάταξή τους στο πρώτο στάδιο, 

στις θέσεις 13 έως 28.  

Ημερομηνία και ώρα έναρξης του δεύτερου σταδίου: 

Κυριακή        10 Δεκεμβρίου          11:00   τελικό στάδιο      33 διανομές για τις θέσεις   1-12 
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Όλοι οι αγώνες θα γίνουν με Imps εναντίον του μέσου όρου και μετατροπή των Imps σε VPs. Στον 

αγώνα του πρώτου σταδίου θα αφαιρούνται τα δύο ακραία σκορ κάθε άξονα και στους αγώνες του 

δεύτερου σταδίου το ένα ακραίο σκορ κάθε άξονα.  

Θα υπάρχει carry over από το πρώτο στάδιο στο δεύτερο του υπερτελικού το 75% των συνολικών VPs 

του πρώτου σταδίου. Το carry over αυτό κάθε ζεύγους θα προστεθεί στα VPs του 2ου σταδίου κάθε 

ζεύγους αντίστοιχα για να καθοριστεί η τελική κατάταξη. 

Ζεύγος ή ζεύγη που προκρίθηκαν στον αγώνα για τις θέσεις 1-12 μπορούν να αποχωρήσουν μόνο σε 

περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Στην περίπτωση αυτή αναπληρώνονται από το επόμενο ζεύγος ή ζεύγη 

της τελικής κατάταξης του πρώτου σταδίου. 

Η τελική κατάταξη θα προκύψει μετά τα αποτελέσματα και του αγώνα του δεύτερου σταδίου.  

Ο αγώνας για τις θέσεις 1-12 ανήκει στην πρώτη βαθμίδα (αγώνας μίας ημερίδας) με συντελεστή 

τραπεζιών τα τραπέζια του προκριματικού. 

Η τελική ενιαία κατάταξη των 28 ζευγών θα υπολογιστεί ως αγώνας 1ης βαθμίδας τεσσάρων ημερίδων 

με συντελεστή τραπεζιών το σύνολο των τραπεζιών του προκριματικού. 

3. Ισοβαθμίες – Βye – Διανομές -Screens 

Στην περίπτωση που υπάρχει bye κάποια ημέρα των αγώνων, το ζεύγος που θα έχει bye θα πάρει τόσα 

VP’s και IMP’s στη συγκεκριμένη συνάντηση όσο είναι το πηλίκο των VP’s και IMP’s που 

συγκέντρωσε στην ημερίδα διαιρούμενου με το σύνολο των συναντήσεων που έπαιξε και 

στρογγυλοποιούμενου στο δεύτερο δεκαδικό. Στη γενική κατάταξη του πρώτου σταδίου η αναγωγή θα 

υπολογίζεται βάσει του συνολικού αριθμού VP’s που κατέκτησε το ζευγάρι και στις 3 ημερίδες. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας 2 ζευγών στα VΡs, την καλύτερη θέση θα καταλαμβάνει ο νικητής της 

μεταξύ τους συνάντησης (πρώτα σε VPs, μετά σε Imps και μετά σε total points). Σε περίπτωση 

ισοβαθμίας περισσότερων των 2 ζευγών, θα υπολογίζονται τα αποτελέσματα στους αγώνες μόνο 

μεταξύ των ισοβαθμούντων ζευγών και 1ο θα είναι αυτό που έχει συγκεντρώσει τα περισσότερα VΡs, 

κ.ο.κ. (άρθρο 2.2.19.1).  

Σε περίπτωση που ο υπολογισμός στις παραπάνω περιπτώσεις, δεν δίνει αποτέλεσμα, τότε για τα 

ζεύγη που ισοβαθμούν στο πρώτο κριτήριο θα προσμετρηθεί το σύνολο των Imps κάθε ζεύγους σε 

όλους τους αγώνες που έχει δώσει. Εφόσον και η προσμέτρηση των IMPs δεν δίνει αποτέλεσμα, τότε 

θα προσμετρηθούν οι συνολικοί βαθμοί (total points).  

Οι διανομές θα είναι προμοιρασμένες από computer χωρίς να έχει τεθεί κανένας περιορισμός. Στο 

τέλος κάθε ημερίδας στη διάθεση των παικτών θα υπάρχουν αντίγραφα των διανομών που παίχθηκαν. 

Σημειώνεται ότι, όσον αφορά τη χρήση των screens, ισχύει ο Κανονισμός screens της Παγκόσμιας 

Ομοσπονδίας Μπριτζ (υπάρχει και στην ιστοσελίδα της ΕΟΜ) και ο ΔΚΑΜ 2017. Διευκρινίζεται ότι 

ο εκτελεστής έχει δικαίωμα, αν επιθυμεί, να αφαιρέσει το δίσκο αγορών (ταψί) από το τραπέζι για να 

γίνει η εκτέλεση. Οι αμυνόμενοι δεν μπορούν να ζητήσουν την αφαίρεση ή τη μη αφαίρεση του 

δίσκου. 

Σε περίπτωση μη παρουσίας ενός ή περισσοτέρων ζευγών σε αγώνα κάποιου σταδίου ο διαιτητής 

μπορεί να μετατρέψει την κίνηση, εφόσον έχει τη σύμφωνη γνώμη της επιτροπής Αγώνων.  

4. Κάρτες συμβάσεων – Kάπνισμα - Κινητά - Λοιπά 

Κάθε ζεύγος οφείλει να έχει συμπληρωμένη κάρτα συμβάσεων. Εκτός από την κάρτα συμβάσεων που 

θα έχει το κάθε ζεύγος στο τραπέζι κατά την διάρκεια του αγώνα, μία επί πλέον κάρτα συμβάσεων θα 

καταθέσει στον διαιτητή την πρώτη ημέρα των αγώνων.   

Απαγορεύεται εντελώς η χρήση κινητών τηλεφώνων ή άλλων συσκευών επικοινωνίας. Οι αθλητές και 

θεατές υποχρεούνται κατά τη διάρκεια του αγώνα να τα έχουν απενεργοποιημένα εκτός αν δοθεί 

προσωπική άδεια από το διαιτητή για περίπτωση μεγάλης ανάγκης. 
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Σε όλες τις φάσεις απαγορεύεται εντελώς το κάπνισμα, όπως και το ηλεκτρονικό τσιγάρο, εντός του 

αγωνιστικού χώρου.  

Οι αγωνιζόμενοι απαγορεύεται αυστηρά να παρακολουθούν διανομές που παίζονται σε άλλο τραπέζι. 

Κατά τη διάρκεια του αγώνα οι αθλητές δεν εξέρχονται από την αίθουσα παρά μόνο κατόπιν αδείας 

του διαιτητή.  

Μετά το πέρας του αγώνα θα γίνει απονομή των επάθλων στους 3 πρώτους νικητές. 

5. Διαιτητής - Επιτροπή Εφέσεων - Παρατηρητές 

Διαιτητής θα είναι ο Ν. Κηπουρός  Εθνικός διαιτητής της ΕΟΜ.  

Επιτροπή Εφέσεων 

Πρόεδρος: Α. Ματζιάρης   

Μέλη: Β. Βιρβιδάκης, Ι. Προκοπίου   

Αναπλ.:. Α. Σαπουνάκης, Κ. Δοξιάδης, Π. Αγγελόπουλος, Δ. Διονυσόπουλος, Γ. Νικητόπουλος, Ρ. 

Σταθακοπούλου, Α. Τσέβης, Γ. Μήτση, Α. Πολίτου.  

Παρατηρητής:   Η Επιτροπή Αγώνων της ΕΟΜ με τα παρόντα μέλη της.  

6. Κατάταξη - Κίνηση ομίλων Α΄ σταδίου - Κλήρωση - Συνθέσεις ζευγών 

Ο χωρισμός των ομίλων έγινε με το σύστημα «φιδάκι» αφού υπολογίστηκε ο μέσος όρος 

δυναμικότητας κάθε ζεύγους. Επί ίσου μέσου όρου υπολογίστηκε το σύνολο των βαθμών διάκρισης 

κάθε ζεύγους.  

ΚΙΝΗΣΗ ΟΜΙΛΩΝ Α΄ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  

1η ημερίδα: 

όμιλος Α (Β/Ν) - όμιλος Β (Α/Δ)    

όμιλος Γ (Ηοwell)    
  

2η ημερίδα: 

όμιλος B (Β/Ν) - όμιλος Γ (Α/Δ)    

όμιλος A (Howell)    
  

3η ημερίδα: 

όμιλος Γ (Β/Ν) - όμιλος Α (Α/Δ)    

όμιλος Β (Howell)    

 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

 

ΟΜΙΛΟΣ Α’ 
Α/Α ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ MO 

1 3051 ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ Μ 1253 ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ Α 15,5 

2 3881 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 12 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Α 15,5 

3 5079 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Γ 1129 ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ Ν 14,5 

4 163 ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ Β 660 ΚΟΡΩΝΗ Μ 14,5 

5 1039 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Λ 521 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Δ 14,5 

6 8118 ΒΩΒΟΣ Κ 4474 ΔΟΞΙΑΔΗΣ Κ 13,5 

7 5934 ΚΟΤΑΡΑΣ Κ 5963 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Π 13 

8 1007 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Π 1038 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Κ 12,5 

9 6057 ΦΡΑΓΚΟΣ Τ 2103 ΚΑΒΑΝΤΟΥΡΗΣ Ν 12,5 
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      ΟΜΙΛΟΣ Β’ 
Α/Α ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ MO 

101 3050 ΜΗΤΣΗ Γ 5496 ΜΟΥΛΙΟΥ Τ 13 

102 2956 ΚΟΤΡΩΝΑΡΟΥ Α 2907 ΠΟΛΙΤΟΥ Α 12,5 

103 1927 ΚΟΥΦΑΚΗΣ Ε 1341 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ Ν 12,5 

104 1393 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Θ 526 ΚΑΝΝΑΒΟΣ Π 15,5 

105 208 ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ ΣΜ 1199 ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ Ι 15 

106 868 ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ Α 3722 ΜΠΑΝΙΚΑΣ Χ 15 

107 7435 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Ι. 4 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Π 14,5 

108 594 ΚΑΤΣΑΡΕΛΗ Ε 1325 ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ρ 14,5 

109 1396 ΤΡΙΒΥΖΑΣ Α 228 ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α 13,5 

      ΟΜΙΛΟΣ Γ’ 
Α/Α ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ MO 

201 336 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ 1690 ΜΠΟΖΕΜΠΕΡΓΚ Κ 14,5 

202 413 ΖΩΖΗΣ Σ 6438 ΜΑΡΚΑΚΗΣ Ι 14 

203 2443 ΒΟΛΙΩΤΗΣ Α 3446 ΤΣΕΒΗΣ Ν 14 

204 348 ΔΡΑΖΙΝΑΚΗΣ Δ 197 ΓΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΥ Α 13 

205 1945 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ Η 2737 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ Β 13 

206 8900 ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ Ι. 6172 ΔΑΡΚΑΔΑΚΗΣ Α 12 

207 3348 ΚΟΥΚΟΥΣΕΛΗΣ Α 5223 ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ Κ 15,5 

208 554 ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Φ 304 ΔΕΛΗΜΠΑΛΤΑΔΑΚΗΣ Ν 15,5 

209 5521 ΜΑΥΡΙΚΟΥ Ε 1003 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ 14,5 

      ΟΜΙΛΟΣ Δ’ 
Α/Α ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ MO 

301 2374 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ Γ 2865 ΜΩΥΣΙΔΗΣ Α 14,5 

 
 

Για τους αριθμούς των ζευγών του αγώνα του δεύτερου σταδίου θα γίνει κλήρωση παρουσία του 

Διαιτητή.  

Οτιδήποτε δεν διευκρινίζει ο παρόν ειδικός Κανονισμός και η Προκήρυξη των αγώνων ρυθμίζεται με 

απόφαση της Επιτροπής αγώνων με τα παρόντα, στην αίθουσα των αγώνων, μέλη της.  

Κάθε συμμετέχων συμφωνεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του παρόντος ειδικού 

κανονισμού της προκήρυξης, όπως και όλες τις σχετικές διατάξεις των κανονισμών της ΕΟΜ και του 

ΔΚΑΜ/2017. 

 

Από την Επιτροπή Αγώνων της ΕΟΜ 


