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1o ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ  

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2018 

ΣΕΡΡΕΣ 

 
Ο Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ Σερρών διοργανώνει το 1ο Περιφερειακό Πρωτάθλημα Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης από τις 16 ως και τις 19 Φεβρουαρίου 2018. 

Τόπος διεξαγωγής 

Οι αγώνες ζευγών και ομάδων θα διεξαχθούν στο ξενοδοχείο «Elpida Resort & Spa» (Τέρμα Εξοχών, 
Σέρρες). 

Πρόγραμμα Αγώνων 

 

Ημερομηνία διεξαγωγής Ώρα έναρξης Αγώνας 

Παρασκευή 16/2 20:30 1η ημερίδα ζευγών Open, 1-9, 1-6 

Σάββατο 17/2 

10:30 1η ημερίδα Ομάδων Οpen 

18:30 
2η ημερίδα ζευγών Open, 1-9, 1-6, 
αγώνας παίδων 

Κυριακή 18/2 18:30 3η ημερίδα ζευγών Open, 1-9, 1-6 

Δευτέρα 19/2 10:30 2η ημερίδα Ομάδων Open 

 

Δηλώσεις Συμμετοχής 

 Ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα της ΕΟΜ μέχρι την Παρασκευή 16/2 στις 12:00. 

 Τηλεφωνικά για τα ζεύγη μέχρι την Παρασκευή 16/2 στις 19:30 και για τις ομάδες μέχρι το 
Σάββατο 17/2 στις 10:00.  

Κηπουρός Νίκος 6979040132 

Καρπουζέλης Νίκος 6971896688 

Καρπουζέλη Χρύσα 6972873660 

Καρπουζέλη Βάλια 6975855706 

 

Εκπρόθεσμες δηλώσεις θα γίνονται δεκτές μόνο εφόσον εξυπηρετούν την κίνηση του αγώνα. 

 



Δικαιώματα Συμμετοχής 

Αγώνες Ομάδων: 80€/ομάδα 

Αγώνες Ζευγών: 30€/αθλητή 

Με όλες τις προβλεπόμενες εκπτώσεις για νέους, στρατευμένους και ανέργους για τους αγώνες της ΕΟΜ. 

Αγώνας Παίδων: δωρεάν 

Τεχνικά Στοιχεία - Οργανωτική Επιτροπή 

Όλες οι ημερίδες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τον ισχύοντα ΔΚΑΜ και τους πάγιους κανονισμούς της ΕΟΜ. 
Οργανωτική επιτροπή ορίζεται το ΔΣ του ΟΑΜΣ. 

 

Βαθμίδες Αγώνων – Έπαθλα 

Σε όλους τους αγώνες θα απονεμηθούν τα ανάλογα μαύρα, χρυσά και πλατινένια Master Points. 

 Αγώνες Ομάδων Open, 2ης βαθμίδας πρωταθλημάτων ΕΟΜ 

Έπαθλα θα δοθούν στην 1η και 2η ομάδα της γενικής κατάταξης καθώς και στην 1η ομάδα 1-9 και στην 1η 
ομάδα 1-6, με την προϋπόθεση συμμετοχής τουλάχιστον τριών (3) ομάδων σε καθεμιά από τις κατηγορίες 
αυτές. 

 Αγώνες Ζευγών Open, 2ης βαθμίδας πρωταθλημάτων ΕΟΜ 

Έπαθλα θα δοθούν στα τρία (3) πρώτα ζεύγη της γενικής κατάταξης, στο 1ο ζεύγος 1-11, στο 1ο μικτό 
ζεύγος και στους νικητές των ημερίδων. 

 Αγώνες Ζευγών 1-9, 3ης βαθμίδας πρωταθλημάτων ΕΟΜ 

Έπαθλα θα δοθούν στα τρία (3) πρώτα ζεύγη της γενικής κατάταξης. 

 Αγώνες Ζευγών 1- 6, 3ης βαθμίδας πρωταθλημάτων ΕΟΜ 

Έπαθλα θα δοθούν στα τρία (3) πρώτα ζεύγη της γενικής κατάταξης. 

 

Λεπτομέρειες 

Αγώνες Ομάδων Open 

Κάθε ομάδα αποτελείται από 4 ως 6 αθλητές-τριες. Η κίνηση θα καθοριστεί ανάλογα με τον αριθμό των 
ομάδων. Ο αγώνας θα διεξαχθεί σε ενιαία κατηγορία open και θα είναι τμηματοποιημένος (stratified), 
εφόσον το επιτρέπει η συμμετοχή, και θα απονεμηθούν οι ανάλογοι βαθμοί νίκης για τις ομάδες 1-6 και 
1-9. 

Αγώνες Ζευγών 1-9 

Σε περίπτωση συμμετοχής λιγότερων των 10 ζευγών, θα γίνει συγχώνευση με την κατηγορία open και θα 
διεξαχθεί τμηματοποιημένος (stratified) αγώνας, εφόσον το επιτρέπει η συμμετοχή και θα απονεμηθούν 
οι ανάλογοι βαθμοί νίκης για τα ζεύγη της 1-9. 

Αγώνας Παίδων 

Συμμετοχή παιδιών που έχουν διδαχθεί τη μέθοδο Mini bridge. 

Διαιτητές 

Όλους τους αγώνες θα διευθύνει ο εθνικός διαιτητής της ΕΟΜ, κ. Νίκος Κηπουρός, με βοηθούς τις Χρύσα 
και Βάλια Καρπουζέλη. 

Γενικά 

Διαμονή, εκδηλώσεις στο εκδρομικό φυλλάδιο. 


