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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 2017 

 «ΜΙΜΗΣ ΠΕΡΑΧΙΑ» 

Ο Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ Θεσσαλονίκης διοργανώνει το Περιφερειακό 

Πρωτάθλημα Βορείου Ελλάδος 2017 «Μίμης Περαχιά», σε συνεργασία με τον 

Δήμο Θεσσαλονίκης. 

Οι αγώνες θα διεξαχθούν συγχρόνως στην αίθουσα «Μ. Αναγνωστάκης» 

του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης και στα εντευκτήρια του ΟΑΜΘ ως εξής: 

Α) Αγώνας ομάδων ΟΠΕΝ, 2ης βαθμίδας πρωταθλημάτων ΕΟΜ  

Χώρος διεξαγωγής: αίθουσα «Μ. Αναγνωστάκης» - Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 

• 1η ημερίδα Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου, ώρα έναρξης 20.30 

• 2η ημερίδα Σάββατο 16 Δεκεμβρίου, ώρα έναρξης 11.00 

Η κίνηση θα καθοριστεί ανάλογα με τον αριθμό των ομάδων. Δηλώσεις 

συμμετοχής θα γίνουν δεκτές μέχρι και μισή ώρα πριν την έναρξη του αγώνα. 

Έπαθλα θα δοθούν στην 1η και 2η  ομάδα της γενικής κατάταξης καθώς και 

στην 1η ομάδα 1-9 και και στην 1η ομάδα 1-6, υπό την προϋπόθεση συμμετοχής 

τουλάχιστον τριών (3) ομάδων σε κάθε μία από τις κατηγορίες αυτές. Η 

απονομή των βαθμών νίκη θα είναι stratified για ομάδες 1-6 και 1-9. 

Τον αγώνα θα διευθύνει ο Εθνικός διαιτητής της ΕΟΜ κ. Νίκος Κηπουρός, 

με βοηθό την Πτυχιούχο διαιτητή της ΕΟΜ κα Γεωργία Κουκουβού. 

Δικαιώματα συμμετοχής 80€/ομάδα. 

Β) Αγώνας ζευγών ΟΠΕΝ, 2ης βαθμίδας πρωταθλημάτων ΕΟΜ  

Χώρος διεξαγωγής: αίθουσα «Μ. Αναγνωστάκης» - Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 

• 1η ημερίδα Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου, ώρα έναρξης 20.30 

• 2η ημερίδα Σάββατο 16 Δεκεμβρίου, ώρα έναρξης 18.30 

• 3η ημερίδα Κυριακή 17 Δεκεμβρίου, ώρα έναρξης 10.30 
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Δηλώσεις συμμετοχής δεκτές μέχρι και τη λήξη της 1ης ημερίδας των 

ομάδων (Πέμπτη 14/12). Εκπρόθεσμες δηλώσεις θα γίνουν δεκτές μόνο εφόσον 

εξυπηρετούν την κίνηση του αγώνα. Έπαθλα θα δοθούν στα 3 πρώτα ζεύγη της 

γενικής κατάταξης, στο πρώτο ζευγάρι 1-11, στο καλύτερο μικτό ζευγάρι και 

στους νικητές των ημερίδων.  

Τον αγώνα θα διευθύνει ο Εθνικός διαιτητής της ΕΟΜ κ. Νίκος Κηπουρός, 

με βοηθό την Πτυχιούχο διαιτητή της ΕΟΜ κ. Γεωργία Κουκουβού. 

Δικαιώματα συμμετοχής 30€ ανά αθλητή με όλες τις εκπτώσεις για νέους, 

στρατευμένους και άνεργους που ισχύουν για τους αγώνες της ΕΟΜ. 

Γ) Αγώνας ζευγών 1-9, 3ης βαθμίδας πρωταθλημάτων ΕΟΜ  

Χώρος διεξαγωγής: αίθουσα «Μ. Αναγνωστάκης» - Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 

• 1η ημερίδα Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου, ώρα έναρξης 20.30 

• 2η ημερίδα Σάββατο 16 Δεκεμβρίου, ώρα έναρξης 18.30,  

• 3η ημερίδα Κυριακή 17 Δεκεμβρίου, ώρα έναρξης 10.30 

Δηλώσεις συμμετοχής δεκτές μέχρι και τη λήξη της 1ης ημερίδας των 

ομάδων (Πέμπτη 14/12). Εκπρόθεσμες δηλώσεις θα γίνουν δεκτές μόνο εφόσον 

εξυπηρετούν την κίνηση του αγώνα. 

Έπαθλα θα δοθούν στα 3 πρώτα ζεύγη της γενικής κατάταξης. Τον αγώνα 

θα διευθύνει ο Εθνικός διαιτητής της ΕΟΜ κ. Νίκος Κηπουρός, με βοηθό την 

Πτυχιούχο διαιτητή της ΕΟΜ κ. Γεωργία Κουκουβού. Δικαιώματα συμμετοχής 

30€ ανά αθλητή με όλες τις εκπτώσεις για νέους, στρατευμένους και άνεργους 

που ισχύουν για τους αγώνες της ΕΟΜ. 

Δ) Αγώνας ζευγών 1-6, 3ης βαθμίδας πρωταθλημάτων ΕΟΜ  

Χώρος διεξαγωγής: εντευκτήρια του Ο.Α.Μ.Θ. – Μ. Μαυρογένους 4 

• 1η ημερίδα Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου, ώρα έναρξης 20.30 

• 2η ημερίδα Σάββατο 16 Δεκεμβρίου, ώρα έναρξης 18.30 

• 3η ημερίδα Κυριακή 17 Δεκεμβρίου, ώρα έναρξης 10.30 
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Δηλώσεις συμμετοχής δεκτές μέχρι και τη λήξη της 1ης ημερίδας των 

ομάδων, (Πέμπτη 14/12). Εκπρόθεσμες δηλώσεις θα γίνουν δεκτές μόνο 

εφόσον εξυπηρετούν την κίνηση του αγώνα. Έπαθλα θα δοθούν στα 3 πρώτα 

ζεύγη της γενικής κατάταξης. Τον αγώνα θα διευθύνει η Πτυχιούχος διαιτητής 

της ΕΟΜ κα Γιάννα Πολυχρονάκου. Τα δικαιώματα συμμετοχής ορίζονται σε 

30€ ανά αθλητή.   

Ολες οι ημερίδες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τον ισχύοντα ΔΚΑΜ και τους 

πάγιους κανονισμούς της ΕΟΜ. Οργανωτική επιτροπή ορίζεται το ΔΣ του 

ΟΑΜΘ.  

Κατά την έναρξη όλων των ημερίδων του τουρνουά θα προσφέρονται 

στους αθλητές καφές και βουτήματα. 

 
Πληροφορίες – Δηλώσεις συμμετοχής 

Κωστής Δεστέφανος 6944617124 

Γιάννης Μαρκάκης 6937262538 

Δηλώσεις συμμετοχής επίσης μπορούν να γίνουν ηλεκτρονικά στο site της ΕΟΜ. 


