
   
 
 
 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
 
Το Σωματείο μας διοργανώνει αγώνες της προκριματικής φάσης του 53ου 
Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ομάδων 2019 για τις κατηγορίες 1-6. 
 
Τόπος διεξαγωγής 
Εντευκτήρια ΑΟΜ, Μιχαλακοπούλου 181, ΤΚ 11527, Αθήνα. 
Τηλ. 210 77 59 674 & 6906890500 
 
Ημερομηνίες διεξαγωγής και ώρες έναρξης 
Παρασκευή 01-03-2019  ώρα 20.30 3 συναντήσεις 18 διανομές 
Σάββατο  02-03-2019  ώρα 18.00 4 συναντήσεις 24 διανομές 
Κυριακή  03-03-2019  ώρα 11.00 4 συναντήσεις 24 διανομές 
 
Τρόπος διεξαγωγής και Τεχνικά στοιχεία 
Μετά τις δηλώσεις συμμετοχής, σε συνέχεια της προκήρυξης των αγώνων και 
ληφθέντων υπόψη των διατάξεων των Παγίων Κανονισμών της ΕΟΜ, 
προέκυψαν τα 
εξής στοιχεία: 
Συμμετέχουν 24 ομάδες. Οι ομάδες χωρίστηκαν σε δυο ομίλους των 12 
ομάδων, ενώ έγινε seeding σύμφωνα με τη δυναμικότητα των αθλητών κάθε 
ομάδας.  
Στον αγώνα θα χρησιμοποιηθούν μηχανές καταγραφής αποτελεσμάτων 
Bridgemates II. Οι διανομές θα είναι προμοιρασμένες από υπολογιστή χωρίς 
κανέναν απολύτως περιορισμό, κοινές ανά όμιλο. 
 

 Οι αγώνες θα γίνουν σε συναντήσεις των 6 διανομών, χωρίς ημίχρονο.  
 Ο χρόνος για τις 6 διανομές με επεξηγήσεις των συστημάτων είναι 50 

λεπτά. 
 Κάθε ομάδα θα αντιμετωπίσει κατά σειρά όλες τις ομάδες του ομίλου 

της (round robin).  
 Για τη μετατροπή των Imp’s σε VP’ s θα ισχύσει η κλίμακα των 6 

διανομών.  
 Σε περίπτωση ισοβαθμίας ομάδων που αγωνίζονται στον ίδιο όμιλο 

στην ανώτερη θέση κατατάσσεται η ομάδα που έχει κερδίσει τον μεταξύ 
τους αγώνα. Σε περίπτωση ισοπαλίας στα VP’ s υπολογίζονται τα Imp’s 
και σε περίπτωση νέας ισοπαλίας τα total points. Εάν και αυτά είναι ίσα 
θα γίνει κλήρωση για το ποια ομάδα θα καταλάβει την ανώτερη θέση 
στην κατάταξη του ομίλου.  

 Οι κανονισμοί της ΕΟΜ (άρθρο 2.2.19.1) και η προκήρυξη ορίζουν 
επακριβώς την διαδικασία με την οποία υπολογίζονται οι ομάδες που θα 
προκριθούν από κάθε όμιλο. 

 

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΠΡΙΤΖ 
Έτος ιδρύσεως 1983 

Μιχαλακοπούλου 181 - 11527 - Αθήνα. Τηλ.: 210 7759674 - 6906890500 
http://www.athinaikos.com  -  athinaikos @gmail.com  

 



 
Κάθε ζεύγος οφείλει να έχει συμπληρωμένη κάρτα συμβάσεων. Στην κάρτα 
συμβάσεων πρέπει, εκτός από τα προβλεπόμενα στοιχεία, να έχει περιγραφεί 
και οποιαδήποτε σύμβαση ή ακολουθία αγορών δεν περιγράφεται στο 
«εγχειρίδιο συμβάσεων» της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μπριτζ και δεν 
συμπεριλαμβάνεται στην επετηρίδα της ΕΟΜ 2019. Η έλλειψη έντυπης κάρτας 
συμβάσεων επισύρει επιβολή ποινής από το διαιτητή ο οποίος, επιπροσθέτως, 
μπορεί να επιβάλλει στο ζεύγος τη χρήση της κίτρινης κάρτας της ΕΟΜ ή 
άλλου απολύτως φυσικού συστήματος αγορών.  
Κατά τη διάρκεια του αγώνα οι αθλητές δεν θα εξέρχονται από την αίθουσα 
των αγώνων παρά μόνο κατόπιν αδείας του διαιτητή.  
Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση ή απλή εμφάνιση κινητών τηλεφώνων ή 
άλλων συσκευών επικοινωνίας. Η ποινή για χρήση ή εμφάνιση τέτοιας 
συσκευής κατά τη διάρκεια του αγώνα είναι αυτόματη. Σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης εισερχόμενης κλήσης, οι αθλητές πρέπει να αφήνουν τα τηλέφωνά 
τους στο γραφείο του Διαιτητή, αφού τον ενημερώσουν. Απαγορεύεται επίσης 
το κάπνισμα, όπως και το ηλεκτρονικό τσιγάρο. 
 
Διευκρινίσεις - Λεπτομέρειες  

 Η πρώτη αναγραφόμενη ομάδα είναι η ομάδα έδρας (Home Team).  
 Το ενδιάμεσο διάλειμμα μεταξύ των γύρων είναι 10 λεπτά.  
 Ο αριθμός των ομάδων είναι ο αναγραφόμενος δίπλα στη σύνθεση.  
 Για την αρίθμηση των ομάδων και το χωρισμό τους στους 2 ομίλους 

έγινε     κλήρωση στα γραφεία της ΕΟΜ 
 
Διαιτητές 
Νίκος Κηπουρός, Εθνικός διαιτητής ΕΟΜ & Μαριλένα Μπομπολάκη, 
Πτυχιούχος Διαιτητής ΕΟΜ 
 
Επιτροπή Εφέσεων 
Η μόνιμη επιτροπή εφέσεων της ΕΟΜ 
 
Δικαιώματα συμμετοχής 
100 € / ομάδα (10% έκπτωση για νέους, στρατευμένους και αθλητές που 
επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ). 
 
Η Οργανωτική Επιτροπή του Αγώνα αποτελείται από το ΔΣ του ΑΟΜ. 
 
 
 

Η Πρόεδρος      Η Γραμματέας 
 

    Αργυροπούλου Μαρία       Κυριακούση Παναγιώτα 


