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Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2018  

Αριθ. Πρωτ. 40/18/ΕΕΟ 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2018  
 
 
Κατόπιν της ολοκλήρωσης του ημιτελικού οι τετράδες που σχηματίστηκαν και θα συμμετάσχουν 

στον τελικό αγώνα για την επιλογή εθνικών ομάδων Γυναικών 2018 είναι οι εξής:  

 

1 

ΟΜΑΔΑ: ΚΑΤΣΑΡΕΛΗ Ε 

594 ΚΑΤΣΑΡΕΛΗ Ε 

1325 ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ρ 

2985 ΠΛΑΚΙΔΑ Η 

6645 ΣΑΛΕΜ Ν 

 

 

2 

ΟΜΑΔΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Λ 

1039 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Λ 

521 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Δ 

7534 ΜΑΚΡΗ Ε 

3323 ΣΚΟΡΔΑΛΙΔΗ Κ  

 

Η νικήτρια τετράδα του τελικού μαζί με το ζεύγος Κοτρωνάρου Ν. - Πολίτου Α., που 

αναδείχθηκε 1ο στο Α΄ στάδιο των αγώνων επιλογής, θα ανακηρυχτούν Α’ εθνική ομάδα 2018 

και θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ομάδων 2018 ενώ η 

ηττημένη τετράδα του τελικού Β’ εθνική ομάδα 2018.  
 
 
Τόπος, ώρες έναρξης και τρόπος διεξαγωγής 
 
Οι αγώνες θα γίνουν στα εντευκτήρια του Όμιλου Αγωνιστικού Μπριτζ – Λέσχη Επιστημόνων 

(Ο.Α.Μ.ΛΕ.), Ιπποκράτους 6-8, 151 23 Μαρούσι, τηλ. 210 68 55 191 
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Πρόγραμμα τελικού αγώνα επιλογής Εθνικών ομάδων Γυναικών 2018 
 
Παρασκευή   23 Φεβρουαρίου        20:00   Α΄ και B’ περίοδος       32 διανομές 

Σάββατο        24 Φεβρουαρίου        20:00   Γ΄ και Δ’ περίοδος        32 διανομές 

Κυριακή        25 Φεβρουαρίου        10:30   Ε΄ και ΣΤ’ περίοδος       32 διανομές 

Σύστημα διεξαγωγής 

Ο αγώνας θα διεξαχθεί σε 96 διανομές χωρισμένος σε 6 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 της συνάντησης θα ανακηρυχθεί νικήτρια του αγώνα. 

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) κ.ο.κ. έως ότου ανακηρυχθεί 

νικήτρια ομάδα.  

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

μεσολαβεί διάλειμμα διάρκειας 15 λεπτών. 

Στον αγώνα 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 της περιόδου αλλά εφόσον τους 

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

στο ίδιο δωμάτιο μέχρι και του τέλους της περιόδου αυτής (άρθρο 2.2.13). 

Ομάδα έχει δικαίωμα να εγκαταλείψει τον αγώνα σε οιοδήποτε χρονικό σημείο, με υποβολή 

σχετικού εγγράφου στον Διαιτητή υπογεγραμμένου από τρία τουλάχιστον μέλη της ομάδας. 

Ομάδα έδρας:  Θα γίνει κλήρωση από τον Διαιτητή για την ομάδα έδρας (home team) της 

πρώτης περιόδου των 16 διανομών. Στη συνέχεια και μέχρι τέλους του αγώνα οι ομάδες είναι 

home team εναλλάξ. Επιτρέπεται τα ίδια ζεύγη να αντιμετωπίσουν το ένα το άλλο σε 2 ή 

περισσότερες συνεχόμενες περιόδους.  

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 πρόκειται 

να εκτελέσει το συμβόλαιο 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 
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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 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 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 της αθλήτριας από τον αγώνα και μηδενισμό της ομάδας 

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

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

Διαιτητής θα είναι ο Ν. Κηπουρός, Εθνικός διαιτητής της ΕΟΜ. 

Επιτροπή Εφέσεων: Π. Πουρναράς, Γ. Νικητόπουλος, Β. Βιρβιδάκης. 

Παρατηρητής αγώνα: Α. Φράγκος. Αναπληρωματικοί: Λ. Μαμιδάκη, Μ. Κορώνη, Β. 

Βιρβιδάκης.   

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 


