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Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2018  

Αριθ. Πρωτ. 31/18/ΕΕΟ 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Α’ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2018  
 
 
Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις υπ. αριθ. 63/2017, 87/2017 και 91/2017 και 10/2018 της ΕΟΜ τα ζεύγη που 

θα συμμετάσχουν στο Α΄ στάδιο των αγώνων για την επιλογή εθνικών ομάδων Γυναικών 2018 είναι τα εξής 

(αλφαβητική σειρά):  

 

 Αρσλάνογλου Μ 2145 Στελλάκη Ντ.  1343 

 Κανελλοπούλου Δ 521 Οικονόμου Λ 1039 

 Κατσαρέλη Ε 594 Σταθακοπούλου Ρ. 1325 

 Κοτρωνάρου Α 2956 Πολίτου Α 2907 

 Μακρή Ε 7534 Σκορδαλίδη Κ 3323 

 Μήτση Γ 3050 Μούλιου T 5496 

 Παναγάκη Μ 2039 Σπανού Β 2197 

 Πλακίδα Η 2985 Σάλεμ Ν 6645 

 

Στο Α’ στάδιο τα ζεύγη θα αγωνιστούν εναντίον του μέσου όρου, όλοι εναντίον όλων, σε δυο κύκλους 7 

συναντήσεων των 8 διανομών η κάθε μία. Το τελικό αποτέλεσμα κάθε συνάντησης θα υπολογιστεί στο 

σύνολο των 16 διανομών που θα παίξει κάθε ζεύγος εναντίον κάθε άλλου.   

Ημερομηνίες και ώρες έναρξης του Α’ σταδίου των αγώνων επιλογής γυναικών: 

Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 20:00 Α΄, B’, Γ’, Δ’  περίοδοι 1ου κύκλου 32 διανομές 

Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 17:00 Ε΄, ΣΤ’ Ζ’ περίοδοι  1ου κύκλου 24 διανομές 

   

και Α΄,B’, Γ’ περίοδοι 2ου κύκλου 24 διανομές 

Κυριακή 18 Φεβρουαρίου 10:30 Δ’, Ε΄, ΣΤ’ Ζ’ περίοδοι  2ου κύκλου 32 διανομές 

 

Τόπος τέλεσης Α’ σταδίου: Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ Κηφισιάς (Ο.Α.Μ.Κη.), Κηφισίας 70, 151 25 

Μαρούσι, oamkh@hellasbridge.org τηλ. 210 807 9917, 698 744 4414.  

 

Μετά την ολοκλήρωση του Α΄ σταδίου το πρώτο ζεύγος της τελικής κατάταξης αποτελεί το ένα από τα τρία 

ζεύγη της Α΄ Εθνικής ομάδας Γυναικών και δεν συνεχίζει να αγωνίζεται. Τα τρία τελευταία ζεύγη της τελικής 

κατάταξης αποκλείονται από τη συνέχεια των αγώνων επιλογής. Τα ζεύγη που κατατάχτηκαν στις θέσεις 2 

έως 5 σχηματίζουν, με ελεύθερη συνεννόηση, 2 τετράδες  και θα αγωνιστούν σε αγώνα ομάδων στο Β΄ και 

τελικό στάδιο. Εφόσον κάποιο ζεύγος από αυτά παραιτηθεί από το δικαίωμα σχηματισμού τετράδας, το 

δικαίωμα συμμετοχής σε τετράδα που θα αγωνιστεί στο Β΄ στάδιο μεταφέρεται στο 6ο ζεύγος της κατάταξης 

του Α΄ σταδίου αλλά όχι παρακάτω. 
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Πρόγραμμα συναντήσεων Α΄ σταδίου 

 

1ος κύκλος συναντήσεων 
 
8-1      5-8      8-2      6-8      8-3      8-7      8-4 
7-2      7-3      4-7      5-7      7-6      6-1      6-2 
6-3      6-4      5-6      1-4      1-5      2-5      3-5 
5-4      2-1      1-3      2-3      2-4      4-3      1-7 
 

2ος κύκλος συναντήσεων 
  
1-8      8-5      2-8      8-6      3-8      7-8      4-8 
2-7      7-3      7-4      7-5      6-7      1-6      2-6 
3-6      4-6      6-5      4-1      5-1      5-2      5-3 
4-5      1-2      3-1      3-2      4-2      3-4      7-1 
 
Για την αρίθμηση των ζευγών θα γίνει κλήρωση από τον Διαιτητή 15 λεπτά πριν την έναρξη του 
αγώνα. 

Πιθανόν, με απόφαση της Επιτροπής Εθνικών ομάδων, να αλλάξει η σειρά των συναντήσεων του Β’ 
κύκλου.  

Το αποτέλεσμα κάθε συνάντησης υπολογίζεται με μετατροπή των Imp’ s σε VP’s με την κλίμακα των 16 
διανομών. Προσωρινά - ενδεικτικά αποτελέσματα θα ανακοινώνονται μετά από κάθε συνάντηση των 8 
διανομών. Η τελική κατάταξη καθορίζεται σύμφωνα με το σύνολο των VP’s που συγκέντρωσε 
αθροιστικά κάθε ζεύγος σε όλες τις συναντήσεις του των 16 διανομών.  Σε κάθε διανομή που παίζεται 
(4 εγγραφές) θα γίνεται μια φορά ενίσχυση των δυο μεσαίων αποτελεσμάτων. Εάν κάποιο ζεύγος δεν 
παίξει διανομή (3 εγγραφές) θα γίνεται μια φορά ενίσχυση του μεσαίου αποτελέσματος.  

Χρόνος κάθε συνάντησης για 8 διανομές με screens: 70 λεπτά. Μεταξύ των συναντήσεων θα 
μεσολαβεί διάλειμμα διάρκειας 5 λεπτών. 

Σε όλους τους αγώνες θα χρησιμοποιηθούν προμοιρασμένες διανομές από υπολογιστή χωρίς 
απολύτως κανέναν περιορισμό.  

Αντικαταστάσεις: Απαγορεύονται οι πλήρεις προσωρινές ή οριστικές αντικαταστάσεις (άρθρο 2.2.15.6 
των κανονισμών της ΕΟΜ).     
Μaster points: Ο αγώνας ανήκει στην 1η βαθμίδα και σύμφωνα με τους Κανονισμούς της ΕΟΜ δεν 
αποδίδει master points σε κανένα στάδιό του, ούτε στις επιμέρους συναντήσεις. 

Screens: Θα χρησιμοποιηθούν χωρίσματα (screens) ενώ οι αγορές θα γίνονται πάνω σε συρόμενους 
δίσκους αγορών. Επιπρόσθετα από τους παγίους κανονισμούς της ΕΟΜ και τον ΔΚΑΜ 2017, θα 
ισχύσουν όσα αναγράφουν οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μπριτζ και η σχετική 
εγκύκλιος της ΕΟΜ. Διευκρινίζεται ότι μόνο η αθλήτρια που θα είναι εκτελεστής έχει δικαίωμα, αν 
επιθυμεί, να αφαιρέσει το δίσκο αγορών από το τραπέζι για να γίνει η εκτέλεση. Οι αμυνόμενες δεν 
μπορούν να ζητήσουν ούτε την αφαίρεση ούτε τη μη αφαίρεση του δίσκου. 

Κάρτες συμβάσεων: Όλα τα ζεύγη που θα συμμετάσχουν πρέπει υποχρεωτικά να έχουν μαζί τους 
τουλάχιστον 2 συμπληρωμένες κάρτες συμβάσεων σε έντυπη μορφή. Κάρτα συμβάσεων κάθε ζεύγους 
που θα συμμετάσχει, επικαιροποιημένη και με supplementary sheet, θα πρέπει να αποσταλεί 
ηλεκτρονικά μέχρι την Τετάρτη 14/2/2018, σε μορφή PDF, στην ΕΟΜ για να αναρτηθεί στο Διαδίκτυο.  
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Θεατές: Οι θεατές μπορούν να παρακολουθούν τα φύλλα μίας μόνο αγωνιζόμενης, της ίδιας σε όλη τη 
διάρκεια της περιόδου. 

Ηλεκτρονικές συσκευές: Κατά την διάρκεια των αγώνων και μέσα στον αγωνιστικό χώρο 
απαγορεύεται αυστηρότατα η χρήση από τις αθλήτριες και τους θεατές οποιασδήποτε συσκευής 
τηλεπικοινωνίας, ενδοεπικοινωνίας ή σύνδεσης με το Διαδίκτυο, όπως είναι τα κινητά τηλέφωνα, τα 
ασύρματα τηλέφωνα, τάμπλετς κ.λπ. Η απαγόρευση γίνεται για λόγους ησυχίας και ασφαλείας. Εάν οι 
αθλήτριες ή οι θεατές έχουν μαζί τους τέτοιες συσκευές, υποχρεούνται να τις παραδίδουν, πριν την 
έναρξη κάθε περιόδου, στον διαιτητή. Εάν εμφανιστεί τέτοια συσκευή, ακόμα και αν είναι 
απενεργοποιημένη, η ποινή είναι αυτόματη και μπορεί να φτάσει, σε περίπτωση υποτροπής, σε 
αποβολή της αθλήτριας από τον αγώνα και μηδενισμό του ζεύγους της. Οι θεατές αποβάλλονται από 
την αίθουσα χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.    

Δικαιώματα συμμετοχής: Δεν καταβάλλονται δικαιώματα συμμετοχής.  
 
Διαιτητής – Επιτροπή Εφέσεων 

Διαιτητής θα είναι ο Δ. Μπάλλας, Εθνικός διαιτητής της ΕΟΜ. 

Επιτροπή Εφέσεων: Π. Πουρναράς, Ν. Κηπουρός, Β. Βιρβιδάκης. 

Παρατηρητής αγώνα: Α. Φράγκος. Αναπληρωματικοί Λ. Ζώτος, Μ. Γαρουφαλής.  

Το παράβολο κάθε έφεσης είναι πενήντα (50) ευρώ.  

Κάθε συμμετέχουσα συμφωνεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του παρόντος Ειδικού 
Κανονισμού, της προκήρυξης του αγώνα, των ανακοινώσεων της ΕΟΜ, όπως και τις σχετικές διατάξεις 
των κανονισμών της ΕΟΜ και του ΔΚΑΜ/2017. 
  

Από την Επιτροπή Εθνικών Ομάδων της ΕΟΜ 


