
Προκριματικός αγώνων επιλογής Εθνικών ομάδων 2018 – κατηγορία όπεν- Ειδικός Κανονισμός 

 
 
 

 

 

Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2018  

Αριθ. Πρωτ. 21/18/ΕΕΟ 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ OΠEN 2018  
 
 
Κατόπιν των δηλώσεων συμμετοχής, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις υπ. αριθ. 63/2017, 87/2017, 90/2017 

και 9/2018 της ΕΟΜ οι ομάδες που θα συμμετάσχουν στον αγώνα του προκριματικού σταδίου των 

αγώνων επιλογής εθνικών ομάδων Όπεν 2018, με σειρά κατάταξης τον μέσο όρο των βαθμών 

προεθνικής όπεν των τεσσάρων μελών κάθε ομάδας που κατέχουν περισσότερους βαθμούς, είναι οι 

εξής:  

 

1 

ΟΜΑΔΑ: ΜΠΑΝΙΚΑΣ Χ Β.Π. 

60,67 

ΚΑΤ 

3722 ΜΠΑΝΙΚΑΣ Χ 66,33 15 

868 ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ Α 66,67 16 

4 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Π 61,33 16 

7435 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Ι. 20,67 14 

1341 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ Ν 45,67 12 

1927 ΚΟΥΦΑΚΗΣ Ε 48,34 13 

2 

ΟΜΑΔΑ: ΠΡΟΥΚΑΚΗΣ Σ Β.Π. 

10,00 

ΚΑΤ 

4896 ΠΡΟΥΚΑΚΗΣ Σ 10,00 13 

6149 ΟΡΓΑΝΤΖΙΔΗΣ Γ 10,00 13 

5963 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Π 4,00 13 

5934 ΚΟΤΑΡΑΣ Κ 4,00 14 

5521 ΜΑΥΡΙΚΟΥ Ε 10,00 13 

1003 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ 10,00 16 

 

Από τις δυο (2) παραπάνω ομάδες θα προκριθεί μια (1) για να συμμετάσχει στο ημιτελικό 

στάδιο των αγώνων επιλογής Εθνικών ομάδων όπεν 2018. 
 
 
Τόπος, ώρες έναρξης και τρόπος διεξαγωγής 
 
Οι αγώνες θα γίνουν στα εντευκτήρια του Όμιλου Αγωνιστικού Μπριτζ Θεσσαλονίκης 

(Ο.Α.Μ.Θ.), Μαντώς Μαυρογένους 4 (Τέρμα Λεωφορείων Βούλγαρη), 542 49 Θεσσαλονίκη, 

oamth@hellasbridge.org  τηλ. 231 031 3700. 

 

Πρόγραμμα προκριματικού αγώνων επιλογής Εθνικών ομάδων όπεν 2018 
 
Παρασκευή   2 Φεβρουαρίου        20:00   Α΄ και Β’ περίοδος       32 διανομές 

Σάββατο        3 Φεβρουαρίου        11:00   Γ΄ περίοδος                    16 διανομές 

mailto:oamth@hellasbridge.org
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Σάββατο        3 Φεβρουαρίου        18:00   Δ΄ και Ε’ περίοδος        32 διανομές 

Κυριακή        4 Φεβρουαρίου        11:00   ΣΤ΄ και Ζ’ περίοδος       32 διανομές 

 

Σύστημα διεξαγωγής 

Ο αγώνας θα διεξαχθεί σε 112 διανομές χωρισμένος σε 7 περιόδους των 16 διανομών η κάθε 

μια.  

Το αποτέλεσμα της συνάντησης υπολογίζεται σε Imp’s. Η ομάδα που θα κερδίσει τα 

περισσότερα Imp’s μετά την ολοκλήρωση του αγώνα προκρίνεται στο ημιτελικό στάδιο των 

αγώνων επιλογής 2018. Εάν και οι δύο αντίπαλες ομάδες συγκεντρώσουν, μετά το τέλος της 

μεταξύ των συνάντησης, ίσο αριθμό Imp’s, δίνεται παράταση δύο διανομών (διανομές 1 και 2). 

Σε περίπτωση ισοπαλίας και στην παράταση θα δοθεί και δεύτερη (διανομές 3 και 4). Σε 

περίπτωση νέας ισοπαλίας νικήτρια ανακηρύσσεται η ομάδα με τα περισσότερα total points στη 

συνάντηση, των παρατάσεων συμπεριλαμβανομένων. Σε περίπτωση νέας ισοπαλίας 

προκρίνεται η ομάδα με περισσότερους  βαθμούς προεθνικής των τεσσάρων μελών κάθε 

ομάδας που κατέχουν περισσότερους βαθμούς και συμπλήρωσαν αγωνιζόμενοι τουλάχιστον το 

1/3 των διανομών της συνάντησης.  

Χρόνος κάθε συνάντησης για 16 διανομές με screens: 140 λεπτά. Μεταξύ των περιόδων θα 

μεσολαβεί διάλειμμα διάρκειας 15 λεπτών. 

Σε όλους τους αγώνες θα χρησιμοποιηθούν προμοιρασμένες διανομές από υπολογιστή χωρίς 

απολύτως κανέναν περιορισμό.  

Για τον αγώνα θα χρησιμοποιηθούν δυο δωμάτια, ένα ανοικτό και ένα κλειστό. Στο κλειστό 

δωμάτιο απαγορεύεται καταρχήν η είσοδος σε οποιονδήποτε εκτός από τους διαιτητές. Τα μέλη 

του Δ.Σ. της ΕΟΜ, της επιτροπής Εθνικών ομάδων και οι Παρατηρητές αγώνα  μπορούν να 

εισέλθουν στο κλειστό δωμάτιο αλλά όχι για να παρακολουθήσουν εκεί διανομές. Μη παίζοντες 

αρχηγοί πρέπει να λάβουν άδεια από το διαιτητή στην αρχή του ημιχρόνου αλλά εφόσον τους 

επιτραπεί να παρακολουθήσουν έστω και μια διανομή θα πρέπει στη συνέχεια να παραμείνουν 

στο ίδιο δωμάτιο μέχρι και του τέλους του ημιχρόνου (άρθρο 2.2.13). 

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 παραβάν (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 ο εκτελεστής έχει δικαίωμα, 

αν επιθυμεί, να αφαιρέσει το δίσκο αγορών (ταψί) από το τραπέζι για να γίνει η εκτέλεση. Οι 

αμυνόμενοι 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 θα πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά, σε μορφή PDF, στην 

ΕΟΜ για να αναρτηθεί στο Διαδίκτυο.  

Θεατές: Στο κλειστό δωμάτιο απαγορεύονται εντελώς οι θεατές. Στο ανοικτό δωμάτιο οι θεατές 

μπορούν να παρακολουθούν τα φύλλα ενός μόνο αγωνιζόμενου, του ίδιου σε όλη τη διάρκεια 

του ημιχρόνου. 

Ηλεκτρονικές συσκευές: Κατά την διάρκεια των αγώνων και μέσα στον αγωνιστικό χώρο 
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απαγορεύεται αυστηρότατα η χρήση από τους αθλητές 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 αθλητές ή οι θεατές έχουν μαζί τους τέτοιες συσκευές, υποχρεούνται να 

τις παραδίδουν, πριν την έναρξη κάθε ημιχρόνου, στον διαιτητή. Εάν εμφανιστεί τέτοια 

συσκευή, ακόμα και αν είναι απενεργοποιημένη, η ποινή είναι αυτόματη και μπορεί να φτάσει, 

σε περίπτωση υποτροπής, σε αποβολή του αθλητή από τον αγώνα και μηδενισμό της ομάδας 

του. Οι θεατές αποβάλλονται από την αίθουσα χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.    

Δικαιώματα συμμετοχής: Δεν καταβάλλονται δικαιώματα συμμετοχής. Οδοιπορικά σε 

αθλητές που δεν κατοικούν στο Νομό Θεσσαλονίκης θα δοθούν με προσκόμιση παραστατικών 

και σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ.Σ. της ΕΟΜ.  
 
Διαιτητής – Επιτροπή Εφέσεων 

Διαιτητής θα είναι ο Α. Τριχόπουλος, Εθνικός διαιτητής της ΕΟΜ με βοηθό την Γ. 
Κουκουβού, Πτυχιούχο διαιτητή της ΕΟΜ. 

Επιτροπή Εφέσεων: Π. Πουρναράς, Ν. Κηπουρός, Λ. Ζώτος. 

Παρατηρητής αγώνα: Α. Αθανασιάδης. 

Το παράβολο κάθε έφεσης είναι πενήντα (50) ευρώ.  

Κάθε συμμετέχων 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 


