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ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ 53ου ΠΠ ΟΜΑΔΩΝ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΡΑΛΛΗΣ» 2019 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
 

Το σωματείο μας διοργανώνει αγώνες της προκριματικής φάσης του  

53ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ομάδων 2019 3ης βαθμίδας για 

τις κατηγορίες 1-6, 1-9 & 1-11 και η κάθε ομάδα θα αντιμετωπίσει όλες 

τις άλλες ομάδες του ομίλου της, με το σύστημα βαθμολογίας IMP's και 

στη συνέχεια μετατροπή των IMP's σε VP's. 

 
Ημερομηνίες και Τόπος διεξαγωγής: 
                             

o Τρίτη 19/02/2019, ώρα 19:00 στο Ξενοδοχείο ADONIS CITY 
Καψάλη 9 & Ζαϊμη. πίσω από τα ΚΤΕΛ. 

o Σάββατο 23/02/2019, ώρα 18:00 στο Ξενοδοχείο ADONIS CITY 

Καψάλη 9 & Ζαϊμη, πίσω από τα ΚΤΕΛ. 
o Τρίτη 26/02/2019 (αν κριθεί απαραίτητο για την κίνηση και τα 

αποτελέσματα), ώρα 19:00 στο Ξενοδοχείο ADONIS CITY Καψάλη 
9 & Ζαϊμη. πίσω από τα ΚΤΕΛ. 

 

              
Τρόπος διεξαγωγής: Θα διεξαχθεί (με συνδυασμό συστημάτων Round 
Robin και Knock-out) ενιαίος προκριματικός για όλες τις ενότητες εάν 

και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις. Σε περίπτωση που μετά την 
δήλωση συμμετοχών προκύψει ο απαιτούμενος για κάθε κατηγορία 

αριθμός ομάδων τότε θα διεξαχθεί αυτόνομος προκριματικός στην 
συγκεκριμένη ενότητα (σύμφωνα με την ανακοίνωση 3/2019 της ΕΟΜ). 
Το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον ισχύοντα ΔΚΑΜ 2007 και 

τους Κανονισμούς της ΕΟΜ. 
Βαθμίδα: Ο αγώνας ανήκει στην 3η Βαθμίδα και στους δικαιούχους θα 

απονεμηθούν οι ανάλογοι Μαύροι, Χρυσοί και Πλατινένιοι Βαθμοί 
Διάκρισης. 
Στη διοργάνωση δικαιούνται να συμμετάσχουν όλες οι ομάδες που 

αποτελούνται από 4-6 αθλητές οι οποίοι έχουν καταβάλει το παράβολο 
αγωνιστικού δελτίου της ΕΟΜ για το 2019.  

Εάν κατά την αρχική δήλωση συμμετοχής, η ομάδα αποτελείται από 

λιγότερους από 6 αθλητές, άλλοι αθλητές, μέχρι του αριθμού 6, 
μπορούν να προστεθούν αργότερα αρκεί να ενημερώσει το σωματείο 
διοργανωτή μέχρι την Παρασκευή  08 Μαρτίου. 

 

Διαιτητής: Κωνσταντίνα Παντελή 

Επιτροπή εφέσεων: Η μόνιμη επιτροπή εφέσεων της ΕΟΜ 

Δικαιώματα συμμετοχής : 10 ευρώ / ανά άτομο για την διημερίδα.  



                                           Μειωμένα: 8 ευρώ  
Η Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα αποτελείται από το Δ.Σ. του Α.Ο.Τ.Π. 

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι την Δευτέρα 18/02/19 και ώρα 14:00 
στο: aotp.bridge@gmail.com και στα τηλέφωνα: 

Γιάννης Παναγόπουλος  6944690833 
Ντίνα Παντελή 6974394048 
Εκπρόθεσμη δήλωση συμμετοχής θα γίνεται δεχτή μόνο αν εξυπηρετεί 

την κίνηση του αγώνα. 
 
      Ο  Πρόεδρος                                                              Ο Γ. Γραμματέας  

Γιάννης Παναγόπουλος                                                           Γιάννης Σελλάς 
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