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Αθήνα,  18 Ιανουαρίου 2018 

Αριθ. Πρωτ. 14/18/ΠΜ/λζ 

    6ο ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 2018 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  
ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΟΠΕΝ ΚΑΙ 1-11 ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ  

 
Μετά τις δηλώσεις συμμετοχής και λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων των Παγίων Κανονισμών 

της ΕΟΜ αρ.2 & 3, και της προκήρυξης των αγώνων, προέκυψαν τα εξής στοιχεία: 

Ο προκριματικός της ενότητας όπεν θα διεξαχθεί σε 2 ημερίδες με τη συμμετοχή 13 ομάδων. 

Ο προκριματικός της ενότητας 1-11 θα διεξαχθεί σε 2 ημερίδες με τη συμμετοχή 14 ομάδων. 

 

1. Τόπος, ημερομηνίες και ώρες έναρξης 

Ο αγώνας της 1ης ημερίδας θα διεξαχθεί στα εντευκτήρια του Αθλητικού Όμιλου «Ταταύλα» 

(Α.Ο.Τ.), Φιξ & Ζεφύρου 1-3, 175 64 Π. Φάληρο, aot@hellasbridge.org, τηλ. 210 940 8740,   την 

παρακάτω ημέρα και ώρα έναρξης: 

 

Σάββατο 20 Ιανουαρίου 11:00 

 

Ο αγώνας της 2ης ημερίδας θα διεξαχθεί, σε τόπο που θα οριστεί με νεότερη ανακοίνωση της ΕΟΜ, 

την παρακάτω ημέρα και ώρα έναρξης: 
 

Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 11:00 

2. Τρόπος διεξαγωγής – Προκρινόμενοι 

Οι αγώνες των προκριματικών θα γίνουν σε δυο ημερίδες με κίνηση Swiss (ο τελευταίος γύρος 

Danish - Swiss).  Θα παιχτούν 6 γύροι, 3 σε κάθε ημερίδα- των 8 διανομών ο καθένας χωρίς 

ημίχρονο. Μεταξύ των γύρων θα υπάρχει διάλειμμα 10 λεπτών. Σε περίπτωση μονού αριθμού 

ομάδων θα υπάρχει τριολέ. 

Οι διανομές, εκτός του τριολέ, θα είναι προμοιρασμένες από αρχείο Η/Υ.  

Μετά την ολοκλήρωση των προκριματικών  οι οκτώ (8) πρώτες ομάδες θα προκριθούν στην 

ημιτελική φάση όπου η πρώτη ομάδα της κατάταξης του Swiss θα αντιμετωπίσει την 8η ομάδα της 

κατάταξης, η 2η την 7η κ.ο.κ. 

Διευκρινίζεται ότι αθλητές του 1-11 που θα προβιβαστούν, το 2ο τετράμηνο του 2018, σε κατηγορία 

εκτός της ενότητας αυτής μπορούν να συνεχίσουν να αγωνίζονται στην ενότητα που ξεκίνησαν μέχρι 

τέλους του Διασυλλογικού Κυπέλου. 

Σε όλη τη διάρκεια του Κυπέλλου (προκριματικό και τελικό στάδιο) κάθε αθλητής μπορεί να 

συμμετάσχει μόνο σε μια ενότητα κατηγοριών. 
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2. Δικαιώματα συμμετοχής – Βαθμοί διάκρισης - Έπαθλα 

Τα δικαιώματα συμμετοχής ορίζονται σε 32 ευρώ ανά ομάδα ανά ημερίδα. 

Σε όλες οι συναντήσεις, απονέμονται πρόσθετοι βαθμοί διάκρισης ανά συνάντηση. Βαθμοί διάκρισης 

επίσης απονέμονται στην τελική  κατάταξη του διημέρου αγώνα Swiss όπως και στην τελική 

ενιαία κατάταξη. 

Οι αγώνες ανήκουν στην 3η βαθμίδα και απονέμονται βαθμοί διάκρισης (Μαύροι,Χρυσοί και 

Πλατινένιοι) σύμφωνα με παραπάνω. 

Δικαίωμα βράβευσης και απονομής βαθμών διάκρισης στην τελική κατάταξη του προκριματικού 

και στην τελική κατάταξη του αγώνα έχουν όσοι παίκτες έλαβαν μέρος στο 1/3 τουλάχιστον των 

διανομών κάθε αγώνα (καν. ΕΟΜ 3.18.6). 

Έπαθλα θα απονεμηθούν στους παίκτες των 3 πρώτων ομάδων της τελικής κατάταξης . 

3. Κάρτες συμβάσεων – Kάπνισμα - Κινητά 

Κάθε ζεύγος πρέπει να έχει συμπληρωμένη κάρτα συμβάσεων. Εκτός από την κάρτα συμβάσεων που 

θα έχει το κάθε ζεύγος στο τραπέζι κατά την διάρκεια του αγώνα, μία επί πλέον κάρτα συμβάσεων θα 

καταθέσει στον διαιτητή την πρώτη ημέρα των αγώνων.   

Απαγορεύεται εντελώς η χρήση κινητών τηλεφώνων με ηχητική ή παλμική κλήση. Οι παίκτες και 

θεατές υποχρεούνται κατά τη διάρκεια του αγώνα να τα έχουν απενεργοποιημένα εκτός αν δοθεί 

προσωπική άδεια από το διαιτητή για περίπτωση ανάγκης. 

Σε όλες τις φάσεις απαγορεύεται τελείως το κάπνισμα ή το ηλεκτρ. τσιγάρο εντός του αγωνιστικού 

χώρου.  

Οι αγωνιζόμενοι απαγορεύεται να παρακολουθούν διανομές που παίζονται σε άλλο τραπέζι. Κατά τη 

διάρκεια του αγώνα οι παίκτες δεν εξέρχονται από την αίθουσα παρά μόνο κατόπιν αδείας του 

διαιτητή.  

4. Διευθυντής αγώνα - Επιτροπή Εφέσεων 

Διευθυντής του αγώνα της πρώτης ημερίδας θα είναι ο Ε. Δημητρόπουλος, Επίσημος Διαιτητής 

ΕΟΜ με συνεργάτη τον Ε. Γαλφιανάκη, Έμπειρο Διαιτητή ΕΟΜ. 

Επιτροπή Εφέσεων 

Η μόνιμη επιτροπή εφέσεων της ΕΟΜ. Σε περίπτωση έφεσης ο αγώνας της ημερίδας συνεχίζεται 

κανονικά, σύμφωνα με την απόφαση του Διαιτητή. 

Παρατηρητές αγώνα: Τα μέλη της Επιτροπής αγώνων με τα παρόντα μέλη της.  

5. Κλήρωση - Ομάδες - Αρχηγοί 

Η κλήρωση των αριθμών των ομάδων θα γίνει από τον Διαιτητή 10 λεπτά πριν την έναρξη των 

αγώνων.  

 

Συμμετέχοντες/Ενότητα Όπεν 

 

Αριθμός     Σωματείο                 Αρχηγός 

 

 

ΑΑΑ Μπαλέσιας Β.  

 

ΑΟΜ Πουρνάρας Α.  

 

ΑΟΜΒ Καλλιφρονάς Μ.  

 

ΑΟΜΨ Γαβριήλογλου Α.  

 ΑΟΤ Χριστοδούλου Π. 

 

ΑΣΑΕ Μπόζεμπεργκ Κ.. 
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ΔΙΟΝΥΣΟΣ Παπαζήσης Κ.  

 

ΙΚΑΡΟΣ Διαμαντίδης Ν.  

 

ΟΑΑ Ρακάς Α.  

 

ΟΑΜΚΗ Πανόπουλος Κ.  

 ΟΑΜΝΙΚ Δραζινάκης Δ.  

 ΟΑΜΠΕΙ Λαγάνης Σ. .  

 ΟΠΑΦ Παπακωνσταντίνου Κ. 

 

 

Συμμετέχοντες/Ενότητα 1-11 

 

Αριθμός     Σωματείο                 Αρχηγός 

 

 

ΑΟΜ Μπομπολάκης Σ.  

 

ΑΟΜΒ Χρήστου Χ.  

 ΑΟΜΧ Λυμπέρης Α.  

 

ΑΟΜΨ Γεωργοπούλου Τ.  

 

ΑΟΤ Γκάτσος Α. 

 

ΑΣΑΕ Γιαννάκη Λ.  

 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Κουμουτζή Ε. Ι.  

 

ΙΚΑΡΟΣ Ρασέλη Ε.  

 

ΟΑΑ Κονταργύρη Ε.  

 ΟΑΜΑ Μανδαράκας Ε. 

 

ΟΑΜΚΗ Τσίκας Ε.  

 

ΟΑΜΛΕ Σταματιάδης Β. 

 

ΟΑΜΠΕΙ Βαλέντη Μ.  

 

ΟΠΑΦ Παπακωνσταντίνου Κ.  

 

Κάθε συμμετέχων συμφωνεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του παρόντος ειδικού 

κανονισμού, των ανακοινώσεων της ΕΟΜ, όπως και όλες τις σχετικές διατάξεις των κανονισμών και 

του ΔΚΑΜ/2017. 

Από την Επιτροπή Αγώνων της ΕΟΜ 


