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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΖΕΥΓΩΝ  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 2017 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Β' TEΛΙΚΟΥ  
ΕΝΟΤΗΤA 1-16 

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

ΕΟΜ και της προκήρυξης των αγώνων, προέκυψαν τα εξής στοιχεία: 

Συμμετέχουν συνολικά 18 ζεύγη στην ενότητα κατηγοριών 1-16. 

1. Τρόπος διεξαγωγής – Τόπος, ημερομηνίες και ώρες έναρξης 
Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις εγκαταστάσεις του Αθηναϊκού Όμιλου Μπριτζ (Α.Ο.Μ.), 

Μιχαλακοπούλου 181, 115 27 Αθήνα, τηλ. 210 775 9674, 690 689 0500, τις εξής ημέρες και ώρες: 

 

Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 20:30 

Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 18:00 

Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 11:00 

2. Κίνηση – Υπολογισμός αποτελεσμάτων 

Η κίνηση θα είναι: 

Για την ενότητα 1-16:  ένα  Stanza Howell 9 Τραπεζιών. Σε κάθε ημερίδα θα παίζονται 6 γύροι των 4 

διανομών με διάρκεια γύρου 30 λεπτά. 

Η διευθύντρια του αγώνα έχει δικαίωμα να δεχθεί εκπρόθεσμα ζεύγος ή ζεύγη για να μην υπάρχει bye, 

όπως και να μετατρέψει την κίνηση σε περίπτωση απουσίας ζεύγους/ων, με τη σύμφωνο γνώμη της 

Επιτροπής Αγώνων.  

Κάθε διανομή θα βαθμολογείται σε IMPs εναντίον του μέσου όρου, που θα προκύπτει από τα 

αποτελέσματα σε όλα τα τραπέζια. Στην ενότητα 1-16 θα εξαιρείται ένα ζεύγος ακραίων αποτελεσμάτων. 

Τα IMPs κάθε συνάντησης θα μετατρέπονται σε VPs βάσει της αντίστοιχης κλίμακας διανομών των 

κανονισμών της ΕΟΜ. Η τελική κατάταξη θα προκύψει από το άθροισμα των VPs κάθε συνάντησης 

κάθε ζεύγους.  

3. Ισοβαθμίες – Βye – Διανομές  

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 IMPs που συγκέντρωσε 

στην ημερίδα διαιρούμενου με το σύνολο των συναντήσεων που έπαιξε και στρογγυλοποιούμενου στο 

δεύτερο δεκαδικό. Στη γενική κατάταξη 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 δεν έχει γίνει αγώνας μεταξύ δυο, τουλάχιστον, ζευγών από τα ισοβαθμούντα ή ο 

υπολογισμός στις παραπάνω περιπτώσεις, δεν δίνει αποτέλεσμα, τότε 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 πρόγραμμα Η/Υ χωρίς να έχει τεθεί κανένας περιορισμός. Στο 

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

Στον αγώνα θα χρησιμοποιηθούν μηχανές καταχώρησης αποτελεσμάτων. 

4. Κάρτες συμβάσεων – Kάπνισμα - Κινητά 

Κάθε ζεύγος οφείλει να έχει συμπληρωμένη κάρτα συμβάσεων σε 2 αντίτυπα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

η Συνοπτική κάρτα συμβάσεων της ΕΟΜ..   

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

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

προσωπική άδεια από το διαιτητή για περίπτωση μεγάλης ανάγκης. Σε όλες τις φάσεις απαγορεύεται 

τελείως 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 παίκτες δεν εξέρχονται από την αίθουσα παρά μόνο κατόπιν αδείας του 

διαιτητή.  

5. Διαιτητής - Επιτροπή Εφέσεων 

Διευθύντρια του αγώνα θα είναι η Α. Μπαμπούλα, Πτυχιούχος διαιτητής της ΕΟΜ. 

 

Επιτροπή Εφέσεων 
Η μόνιμη επιτροπή εφέσεων της ΕΟΜ. 

 

6. Αρίθμηση ζευγών Β' τελικού κατηγορίας 1-16 

Α/Α ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ MO 

1 3352 ΜΑΡΣΩΝΗΣ Π 2011 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Λ 14 

2 1931 ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ Μ 180 ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Σ 13 

3 1122 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α 671 ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ Α 13 

4 2709 ΠΕΤΡΑΚΗΣ Γ 837 ΜΑΝΟΥΡΑΣ Φ 11,5 

5 7812 ΠΑΛΑΝΤΖΙΑΝ Α. 444 ΙΑΤΡΟΥ Μ 10,5 

6 8347 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ Δ 2510 ΣΙΜΑΤΗ Μ 6 

101 2256 ΚΑΒΑΛΑΚΗΣ Ι 1745 ΡΑΜΟΣ Ε 14 

102 1523 ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ Ζ 1584 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Π 13 

103 3221 ΤΣΕΒΔΟΥ Α 6195 ΝΕΣΤΟΡΑ Θ 12,5 

104 8694 ΚΑΡΑΚΟΣ Χ 8705 ΛΙΑΝΟΣ Δ 11,5 

105 6755 ΒΡΟΧΙΔΟΥ Χ 2724 ΚΑΨΑΜΠΕΛΗΣ Ι 9,5 

106 12245 ΦΑΦΟΥΤΗ Ι 1750 ΣΙΜΑΤΗΣ Α 7,5 

201 2039 ΠΑΝΑΓΑΚΗ Μ 2197 ΣΠΑΝΟΥ Β 13,5 

202 7626 ΚΑΡΒΕΛΑΣ Γ 886 ΜΕΛΙΑΣ Β 13 

203 6538 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Μ 5840 ΣΙΩΖΟΣ Θ 12,5 

204 1263 ΣΑΡΛΗΣ Σ 2764 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Η 12 

205 7401 ΚΟΥΡΤΗ Κ 4987 ΚΟΤΤΗ Κ 8,5 

206 10089 ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ Κ 10887 ΧΑΡΑΚΙΔΑΣ Λ 8 

 

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 


