
 
                                                                                        

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2018 

                                                                                             Αριθ. Πρωτ. 43/18/ΠΜ/εμ 

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  18/18  

Προκήρυξη 3ου  Διασυλλογικού Κυπέλλου Αττικής 

Μικτών Ομάδων και Ομάδων Seniors 2018 

Προκηρύσσεται το 3ο Διασυλλογικό Κύπελλο Αττικής 2018 στις κατηγορίες Μικτών ομάδων 

και Ομάδων Seniors σε 2 ενότητες η κάθε κατηγορία: 1-16 και 1-10.    

Όροι διεξαγωγής:  

1. Στους αγώνες αυτούς μπορούν να συμμετάσχουν όσα Σωματεία επιθυμούν, ανεξάρτητα 

αν η έδρα τους είναι στην Αττική η όχι.   

2. Κάθε ημερίδα των αγώνων θα διεξάγεται Σάββατο με ώρα έναρξης 11.00 το πρωί.   

3. Κάθε Σωματείο μπορεί να συμμετέχει με μια ομάδα σε κάθε μια από τις ενότητες 1-16 και 

1-10. Ανάλογα με τις δηλώσεις συμμετοχής μπορεί να ενοποιηθούν οι ενότητες σε κάποια 

κατηγορία.   

4. Ο ακριβής τρόπος διεξαγωγής θα ανακοινωθεί μόλις οριστικοποιηθούν οι συμμετοχές σε 

κάθε ενότητα και κατηγορία.   

5. Κάθε ομάδα μπορεί να έχει στη σύνθεσή της έως 10 αθλητές ανά ομάδα και σε κάθε 

ημερίδα έως 6.   

6. Οι αγώνες θα είναι 3ης βαθμίδας και θα απονέμονται οι αναλογούντες πλατινένιοι, χρυσοί 

και μαύροι βαθμοί διάκρισης. Έπαθλα θα απονέμονται από την ΕΟΜ στις 3 πρώτες ομάδες 

(Στις δυο εάν η συμμετοχή είναι μικρότερη από 10 ομάδες).   

7. Τα δικαιώματα συμμετοχής σε κάθε ημερίδα θα είναι 32 ευρώ ανά ομάδα με τις 

καθιερωμένες εκπτώσεις για νέους, στρατευμένους και ανέργους ΟΑΕΔ. Δεν θα δίνονται 

οδοιπορικά.   

8. Οι αγώνες θα διεξάγονται εκ περιτροπής ανά ημερίδα σε Σωματεία της Αττικής.   

9. Ημερομηνίες διεξαγωγής του 3ου Διασυλλογικού Κυπέλλου Αττικής Μικτών ομάδων και 

Ομάδων Seniors:   

Σάββατο, 10 Μαρτίου 2018  

Σάββατο, 28 Απριλίου 2018  

Σάββατο, 16 Ιουνίου 2018  

Σάββατο, 30 Ιουνίου 2018  

Ανάλογα με τις δηλώσεις συμμετοχής η τελευταία ημερομηνία ενδέχεται να μη 

χρησιμοποιηθεί.   

10. Οι τόποι τέλεσης της 1ης ημερίδας του προκριματικού σταδίου του Διασυλλογικού 

Κύπελλου Αττικής Μικτών ομάδων και ομάδων Seniors 2018 θα είναι οι εξής:  

Σάββατο 10 Μαρτίου 2018:   



Ενότητα 1-16: Εντευκτήρια του Όμιλου Πνευματικού Αθλητισμού Φιλοθέης (Ο.Π.Α.Φ.) 

Αγίου Όρους 4, 151 23 Μαρούσι, τηλ 693 681 1327 & 210 681 0457. 

Ενότητα 1-10: Εντευκτήρια του Όμιλου Αγωνιστικού Μπριτζ – Λέσχη Επιστημόνων 

(Ο.Α.Μ.ΛΕ.) Ιπποκράτους 6-8, 151 23 Μαρούσι, τηλ. 210 6855191.  

11. Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται από τα Σωματεία στα γραφεία της ΕΟΜ έως την 

Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018, ώρα 14:00 με email στο eom.manager@hellasbridge.org. Οι 

δηλώσεις συμμετοχής θα αφορούν ομάδες ανά ενότητα και αρχηγούς ομάδων και όχι 

πλήρεις συνθέσεις.  

12. Διευκρινίζεται ότι αθλητής που ξεκίνησε τον αγώνα σε ένα Σωματείο και στη συνέχεια 

έκανε αίτηση μεταγραφής δεν θα μπορέσει να συνεχίσει να αγωνίζεται στον αγώνα αυτό 

μετά την έγκριση της μεταγραφής του.   

13. Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον ΔΚΑΜ2017, τους Κανονισμούς της ΕΟΜ και τις 

ανακοινώσεις του ΔΣ της ΕΟΜ. Ειδικός κανονισμός με τις υπόλοιπες λεπτομέρειες του αγώνα 

θα εκδοθεί την Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018.   

 

               Για το ΔΣ της ΕΟΜ   

                                   Ο Πρόεδρος                                               Γεν. Γραμματέας  

 

                           Αλέξανδρος Αθανασιάδης                         Παναγιώτης Μαρσώνης         


