
 

 

 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ 53ΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΜΑΔΩΝ 

«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΛΛΗΣ» 2019 

 Ο Α.Ο.Μ. «ΑΣΤΕΡΑΣ» ΔΡΑΜΑΣ διοργανώνει  αγώνες της προκριματικής φάσης του 53ου ΠΠΟ 2019, 

σύμφωνα με την 23/2019 ανακοίνωση της ΕΟΜ για τις κατηγορίες 1-6, 1-9 & 1-11 και 1-16. 

Ο αγώνας για τις κατηγορίες 1-6, 1-9 και 1-11 θα είναι ενιαίος ενώ της κατηγορίας 1-16 θα είναι 

ανεξάρτητος.  Για να υπάρχει δυνατότητα πρόκρισης ομάδας στον τελικό, θα πρέπει στον ενιαίο αγώνα 

να συμμετέχουν συνολικά τουλάχιστον τρεις (ομάδες) και ανά ενότητα (1-6, 1-9, 1-11), να συμμετέχουν 

τουλάχιστον δύο (2) ομάδες και κανένας αθλητής της ομάδας στις τρεις πρώτες κατηγορίες δεν θα 

πρέπει να είναι ανώτερης κατηγορίας από 6, 9 και 11 αντίστοιχα. Για να διεξαχθεί ο ξεχωριστός αγώνας 

όπεν (1-16) θα πρέπει στην κατηγορία αυτή να συμμετέχουν τουλάχιστον τρεις (3) ομάδες.  

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΝΑ 

Τόπος Διεξαγωγής: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΞΕΝΙΑ» ΔΡΑΜΑΣ. 

1η ημερίδα: Τετάρτη, 27 Φεβ. 2019 και ώρα 19:00 

2η Ημερίδα: Παρασκευή, 01 Μαρ. 2019 και ώρα 20:15 

3η Ημερίδα: Κυριακή, 03 Μαρ. 2019 και ώρα 11:00 

Δικαιώματα 
συμμετοχής: 

€48/ομάδα ή €4/άτομο/ημερίδα. Ειδικές εκπτώσεις (50%) για νέους (γεν. 
1.1.1994-), άνεργους, στρατευμένους, άτομα της ίδιας οικογένειας. Ανήλικοι 
αθλητές (γεν. 1.1.2002-) δωρεάν. 

Τρόπος Διεξαγωγής – 
Τεχνικά στοιχεία: 

Οι αγώνες θα διεξαχθούν με το σύστημα round robin (όλοι εναντίων όλων) 
και βαθμολογία IMPs μετατρεπόμενη σε VPs σύμφωνα με τον ισχύοντα 
ΔΚΑΜ 2017 και τους Κανονισμούς της ΕΟΜ. Οι αγώνες ανήκουν στην 3η 
βαθμίδα και θα απονείμουν αντίστοιχους βαθμούς διάκρισης στους 
συμμετέχοντες. 

Διαιτησία: 
Μελισσινός Δημήτριος (Α.Μ.10010), ο οποίος δικαιούται να είναι και 
παίζων, κατόπιν απόφασης Γ.Σ. της ΕΟΜ για τους Προκριματικούς 
Πανελληνίων Πρωταθλημάτων της Περιφέρειας. 

Επιτροπή Εφέσεων: Η μόνιμη Επιτροπή Εφέσεων της ΕΟΜ 

Οργανωτική Επιτροπή: Το Δ.Σ. του Α.Ο.Μ. “ΑΣΤΕΡΑΣ” Δράμας 

Κατά τα λοιπά, ισχύουν όλα όσα προβλέπονται από την 23/2019 ανακοίνωση της ΕΟΜ και 

γενικά ό,τι προβλέπεται από τους κανονισμούς της ΕΟΜ. 

 

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι την έναρξη της 1ης ημερίδας και στο email: asteras@hellasbridge.org 

 

        Δράμα, 20.2.2019 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

         Παύλος Παϊσίδης            Παναγιώτης Κεσόγλου 


