
Προκήρυξη Β’ τελικού Αττικής Π.Π. Κατηγοριών 

 

 

Αθήνα 28 Νοεμβρίου 2017 

Αρ. πρωτ. 211/17/ΕΑ/λζ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  84/2017 

 

40o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 2017 

Β΄ΤΕΛΙΚΟΣ (consolation) 

Κατηγορίες 1-6, 1-9 και 1-16 

Στα πλαίσια της διοργάνωσης του 40ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Κατηγοριών 

2017, σε δύο (2) φάσεις, προκριματική και τελική, διοργανώνεται και ανεξάρτητος 

αγώνας 3ης βαθμίδας, ο οποίος θα γίνει κατά τη διάρκεια της 2ης φάσης. 

1. Τρόπος διεξαγωγής – Συμμετέχοντες 

Κάθε ζεύγος που αποτελείται από παίκτες κατηγοριών 1-6, 1-9 ή 1-16, και δεν θα 

συμμετάσχει στους Α΄ τελικούς μπορεί να συμμετάσχει στον Β΄ τελικό χωρίς να 

είναι απαραίτητο ένα ή και τα δυο μέλη του να είχαν συμμετάσχει στους 

προκριματικούς. 

Ο αγώνας θα χωρισθεί στις τρεις παραπάνω ενότητες κατηγοριών. Εάν τα ζεύγη κάποιας 

ενότητας είναι λιγότερα από δέκα (10) πιθανόν να γίνει ενοποίηση ενοτήτων κατόπιν 

απόφασης της Επιτροπής Αγώνων. 

2. Βαθμίδα αγώνα - Έπαθλα 

Ο αγώνας ανήκει στην τρίτη (3η) βαθμίδα και θα απονεμηθούν οι προβλεπόμενοι από 

τους κανονισμούς της ΕΟΜ βαθμοί διάκρισης. 

Θα απονεμηθούν έπαθλα στους 3 πρώτους νικητές της γενικής κατάταξης κάθε ενότητας, 

εφόσον ο αριθμός των ζευγών υπερβαίνει τους 12 ανά ενότητα, αλλιώς στους 2 πρώτους. 

3. Ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής : 

Παρασκευή   8 Δεκεμβρίου        20:30 

Σάββατο        9 Δεκεμβρίου        18:00 

Κυριακή      10 Δεκεμβρίου        11:00 

 

4. Τόπος διεξαγωγής 

Αθηναϊκός Όμιλος Μπριτζ (Α.Ο.Μ.), Μιχαλακοπούλου 181, 115 27 Αθήνα, τηλ. 210 

775 9674, 690 689 0500.  
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5. Δηλώσεις – δικαιώματα συμμετοχής 

Θα γίνονται δεκτές μέχρι την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου, ώρα 16:00, μόνο με καταχώρηση 

μέσω της ιστοσελίδας της ΕΟΜ www.hellasbridge.org. Σε περίπτωση προβλήματος 

επικοινωνείτε με τα γραφεία της ΕΟΜ, τηλ. 210 7480400-2 και ώρες 10:00 - 17:30, από Δευτέρα 

έως Παρασκευή. 
Πέρα της προθεσμίας αυτής δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μόνο αν 

εξυπηρετούν την κίνηση του αγώνα. 

Τα δικαιώματα συμμετοχής ορίζονται σε 25€. Οι γεννηθέντες την 1-1-1992 και μετά, 

καθώς και οι στρατευμένοι, δικαιούνται έκπτωση 50% στο ποσό που προαναφέρθηκε. 

Όσοι έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 1999 και μετά δεν καταβάλλουν καθόλου 

δικαιώματα συμμετοχής. 

Οι αθλητές που επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ ως άνεργοι θα έχουν έκπτωση 50% εφόσον 

επιδίδουν αντίγραφο της κάρτας ανεργίας του ΟΑΕΔ. 

6. Τρόπος διεξαγωγής 

Οι αγώνες θα διεξαχθούν με βαθμολογία IMP’s εναντίον του μέσου όρου, και μετατροπή 

του συνόλου των IMΡ’s κάθε συνάντησης σε VP’s. 

Το πρόγραμμα των συναντήσεων και τα υπόλοιπα τεχνικά στοιχεία θα ανακοινωθούν με 

τον Ειδικό Κανονισμό του αγώνα και θα ρυθμίζονται από την Επιτροπή Αγώνων και το 

Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΜ. 

7. Οργανωτική Επιτροπή 

Είναι η επιτροπή αγώνων της ΕΟΜ δια των παρόντων μελών της και σε περίπτωση 

απουσίας τους μέλος του ΔΣ ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από αυτό. 

8. Κινητά τηλέφωνα 

Επίσης απαγορεύεται εντελώς η χρήση κινητών τηλεφώνων με ηχητική ή παλμική 

κλήση, εκτός αν δοθεί προσωπική άδεια από το διαιτητή για περίπτωση μεγάλης 

ανάγκης. Οι παραβάτες θα διώκονται πειθαρχικά από τον διαιτητή. 

9. Ειδικοί όροι – Λεπτομέρειες 

9.1. Οδοιπορικά 

Αθλητές που θα συμμετάσχουν στον τελικό Β’ του Πανελ. Πρωταθλήματος Κατηγοριών 

2017 και αποδεδειγμένα κατοικούν μόνιμα εκτός του Νομού Αττικής δεν θα καταβάλουν 

δικαιώματα συμμετοχής. 

9.2. Ισχύοντες Κανονισμοί 

Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον ΔΚΑΜ/2017, τους Κανονισμούς της 

ΕΟΜ, τις αποφάσεις του Δ.Σ. της ΕΟΜ και τις διατάξεις της προκήρυξης αυτής και των 

Ειδικών Κανονισμών που θα εκδίδονται. Σε περίπτωση σύγκρουσης διατάξεων, ισχύει 

ιεραρχικά η προηγουμένως αναφερθείσα σειρά. 

 

 

9.3. Διαιτητές - Επιτροπές Εφέσεων 

Οι Διαιτητές των αγώνων και οι Επιτροπές Εφέσεων θα ανακοινώνονται με τον 

αντίστοιχο Ειδικό Κανονισμό που θα εκδίδεται από την Οργανωτική Επιτροπή.  

9.4. Συμβάσεις - συστήματα 

Για την ανώτερη κατηγορία ισχύει ο Ειδικός Κατάλογος Συμβάσεων της ΕΟΜ. 

http://www.hellasbridge.org/
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Για τις άλλες κατηγορίες ισχύει ο Γενικός Κατάλογος Συμβάσεων της ΕΟΜ. 

Σε οποιαδήποτε φάση των αγώνων, κάθε ζεύγος πρέπει να έχει συμπληρωμένη κάρτα 

συμβάσεων. 

Η κάρτα συμβάσεων πρέπει να είναι εγκεκριμένο έντυπο της ΕΟΜ το οποίο είναι 

παρόμοιο με το αντίστοιχο της WBF και της EBL. Σε όλες τις κατηγορίες μπορεί 

εναλλακτικά να χρησιμοποιηθεί η εγκεκριμένη συνοπτική κάρτα συμβάσεων της 

ΕΟΜ. Στην κάρτα συμβάσεων πρέπει, εκτός από τα προβλεπόμενα στοιχεία, να έχει 

περιγραφεί αναλυτικά και οποιαδήποτε σύμβαση ή ακολουθία αγορών δεν περιγράφεται 

στο «εγχειρίδιο συμβάσεων» της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μπριτζ ούτε και 

συμπεριλαμβάνεται στην επετηρίδα της ΕΟΜ 2017. 

Εάν κάποιο ζεύγος δεν διαθέτει κάρτα συμβάσεων και χρησιμοποιήσει σύμβαση εκτός 

των περιγραφόμενων στο εγχειρίδιο συμβάσεων, σε περίπτωση αμφιβολίας ο διαιτητής 

θα εφαρμόζει το άρθρο του ΔΚΑΜ/2017 περί λανθασμένης εξηγήσεως, και επί πλέον 

θα καταλογίζει πειθαρχική ποινή κατά την κρίση του. 

Ακόμη, σε περίπτωση χρησιμοποιήσεως μη εγκεκριμένων συστημάτων ή συμβάσεων, ο 

διαιτητής έχει το δικαίωμα να επιβάλει τη χρήση της κίτρινης κάρτας της ΕΟΜ ή 

«απολύτως φυσικού συστήματος» (μόνο Stayman και Blackwood). 

9.5. Προθεσμία Εφέσεων 

Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα εφέσεως κατά αποφάσεως του 

διαιτητή, πρέπει να την υποβάλουν το αργότερο 30 λεπτά μετά το τέλος της συνάντησης 

στην οποία συνέβη η ανωμαλία. 

Κατά τα άλλα ισχύει ο Κανονισμός ΕΟΜ αριθ. 3. Το παράβολο έφεσης είναι 50 €. 

Κάθε συμμετέχων συμφωνεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της 

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

και του ΔΚΑΜ/07. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οτιδήποτε δεν διευκρινίζει αυτή η προκήρυξη, ως και διάφορα στοιχεία 

που θα προκύψουν εν τω μεταξύ, θα ανακοινωθούν με τον Ειδικό Κανονισμό. 

 

Από την Επιτροπή Αγώνων της ΕΟΜ 


