
  

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2017  

Αριθ. Πρωτ.  216/17/ΠΜ/αμ 

Προς όλα τα Σωματεία – Μέλη 

     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 88/17 

2ο Μαθητικό Πρωτάθλημα ΕΟΜ  

& του προγράμματος Ανοιχτά Σχολεία του δήμου Αθηναίων 2017-18 

Η Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ στο πλαίσιο της δράσης «Μίνι Μπριτζ στα Ανοιχτά Σχολεία του 

δήμου Αθηναίων» διοργανώνει το 2ο Σχολικό Πρωτάθλημα Μίνι Μπριτζ 6ης βαθμίδος ως εξής: 

1. Ημερομηνίες διεξαγωγής 

 

Κυριακή  16 Δεκεμβρίου 2017     ώρα έναρξης  11:00 – εορταστικό Χριστουγεννιάτικο 

Σάββατο    10 Φεβρουαρίου 2018  ώρα έναρξης  11:00 – εορταστικό Αποκριάτικο 

Κυριακή    1 Απριλίου 2018           ώρα έναρξης  11:00 – εορταστικό Πασχαλινό 

2. Τόπος διεξαγωγής 

Α. Ο αγώνας της πρώτης συνάντησης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Σχολείο της Πλατείας Βάθη -  51ο Δημοτικό σχολείο 

Αθηνών, Ακομινάτου 40, Αθήνα 104 38, την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017 και θα είναι δίωρος με ένα διάλειμμα 15 λεπτών.  

Β. Ο αγώνας της δεύτερης συνάντησης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Σχολείο Αμπελοκήπων - 104ο Δημοτικό σχολείο 

Αθηνών, Μαιανδρουπόλεως 42, Αθήνα - Αμπελόκηποι, 11524, το Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2018 και θα είναι δίωρος με ένα διάλειμμα 

15 λεπτών.  

Γ. Ο αγώνας της τρίτης συνάντησης θα γίνει στο πλαίσιο του Πανελληνίου Πανελληνίου 

Πρωταθλήματος Νέων και Παίδων της ΕΟΜ και θα πραγματοποιηθεί στον Αθηναϊκό Όμιλο 

Μπριτζ (ΑΟΜ), Μιχαλακοπούλου 181, 115 27, Αθήνα, 1ος όροφος, τηλ 210 775 9674, 690 689 0500 

και θα είναι δίωρος με ένα διάλειμμα 15 λεπτών.   

 3. Συμμετοχή 

α) Στον αγώνα δικαιούνται να συμμετέχουν μαθητές-μαθήτριες δημοτικών σχολείων ή γυμνασίων, που 

συμμετείχαν στη δράση «Μίνι Μπριτζ» στο πλαίσιο του προγράμματος Ανοιχτά Σχολεία του δήμου 

Αθηναίων*, από την έναρξή του τον Φεβρουάριο 2017 ή παιδιά που έχουν διδαχθεί μίνι μπριτζ στα 

σωματεία της ΕΟΜ, είτε στην Αττική, είτε στην υπόλοιπη Ελλάδα. Τα Σωματεία της Περιφέρειας 

μπορούν να πραγματοποιήσουν ταυτόχρονη διοργάνωση. Για όλους τους συμμετέχοντες θα εκδοθεί 

αγωνιστικό δελτίο με την άδεια του κηδεμόνα τους.  

β) Οι συμμετοχές, αρχικά, θα πρέπει να δηλώνονται από τους κηδεμόνες των παιδιών στους εκπαιδευτές 

του μπριτζ σε κάθε σχολείο, έως και δύο μέρες πριν την ημερομηνία των αγώνων. Ο γονέας, κηδεμόνας 

ή συνοδός του παιδιού, θα πρέπει να υπογράψει στην Γραμματεία του Πρωταθλήματος, λίγο πριν την 

έναρξη του αγώνα, τη δήλωση συμμετοχής, με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας.  

γ) Ο αγώνας στοχεύει στη χαρά της συμμετοχής των μαθητών/τριών – αθλητών/τριων και στη 

βιωματική προώθηση του φίλαθλου πνεύματος και του σεβασμού του αντιπάλου. Οι συνοδοί των 

μαθητών θα περιμένουν τους μαθητές σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο αναμονής μακριά από τον αγώνα, 

αλλά θα είναι υπεύθυνοι για την κόσμια συμπεριφορά των μαθητών αθλητών-αθλητριών και μαθητών 

φιλάθλων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον αγώνα. 

δ) Δεν θα υπάρχουν χρηματικά δικαιώματα συμμετοχής.  

4. Τεχνικά στοιχεία 

Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί με βάσει τους κανονισμούς του Αγωνιστικού Μπριτζ, με πίνακες 

αποφάσεων ειδικά διαμορφωμένους για τον αγώνα και με την ευελιξία που απαιτεί ένας αγώνας μίνι 

https://maps.google.com/?q=%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD,+%CE%91%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%85+40,+%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1+104+38&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD,+%CE%91%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%85+40,+%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1+104+38&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD,+%CE%91%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%85+40,+%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1+104+38&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD,+%CE%91%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%85+40,+%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1+104+38&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD,+%CE%91%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%85+40,+%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1+104+38&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD,+%CE%91%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%85+40,+%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1+104+38&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD,+%CE%9C%CE%B1%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CF%89%CF%82+42,+%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1+-+%CE%91%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%BB%CF%8C%CE%BA%CE%B7%CF%80%CE%BF%CE%B9,+11524&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD,+%CE%9C%CE%B1%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CF%89%CF%82+42,+%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1+-+%CE%91%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%BB%CF%8C%CE%BA%CE%B7%CF%80%CE%BF%CE%B9,+11524&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD,+%CE%9C%CE%B1%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CF%89%CF%82+42,+%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1+-+%CE%91%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%BB%CF%8C%CE%BA%CE%B7%CF%80%CE%BF%CE%B9,+11524&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD,+%CE%9C%CE%B1%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CF%89%CF%82+42,+%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1+-+%CE%91%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%BB%CF%8C%CE%BA%CE%B7%CF%80%CE%BF%CE%B9,+11524&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD,+%CE%9C%CE%B1%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CF%89%CF%82+42,+%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1+-+%CE%91%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%BB%CF%8C%CE%BA%CE%B7%CF%80%CE%BF%CE%B9,+11524&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD,+%CE%9C%CE%B1%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CF%89%CF%82+42,+%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1+-+%CE%91%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%BB%CF%8C%CE%BA%CE%B7%CF%80%CE%BF%CE%B9,+11524&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD,+%CE%9C%CE%B1%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CF%89%CF%82+42,+%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1+-+%CE%91%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%BB%CF%8C%CE%BA%CE%B7%CF%80%CE%BF%CE%B9,+11524&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD,+%CE%9C%CE%B1%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CF%89%CF%82+42,+%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1+-+%CE%91%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%BB%CF%8C%CE%BA%CE%B7%CF%80%CE%BF%CE%B9,+11524&entry=gmail&source=g


μπριτζ. Θα παιχθούν κατ’ ελάχιστο 4 διανομές. 

5. Master Points – Έπαθλα 

Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί αναμνηστικό μετάλλιο. 

Κύπελα θα δοθούν στο πρώτο ζεύγος κάθε κέντρου. 

Ειδικά αναμνηστικά δώρα ή έπαθλα θα ανακοινωθούν λίγο πριν την έναρξη του αγώνα 

Οι μαθητές που θα συμμετέχουν και στις τρεις ημερίδες, αλλά και οι δυο πρώτοι νικητές της γενικής 

κατάταξης  θα λάβουν επίσης αναμνηστικό δώρο.  

Σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί αγώνας σε περιοχή εκτός Αττικής θα βραβευθεί το πρώτο ζευγάρι 

της Περιφέρειας σε κάθε ημερίδα και στη συγκεντρωτική κατάταξη.  

6. Διαιτητές - Επιτροπή Εφέσεων 

Διαιτητής του αγώνα θα είναι διαπιστευμένος εκπαιδευτής και πτυχιούχος διαιτητής της ΕΟΜ, με 

βοηθούς τους εκπαιδευτές μίνι μπριτζ. Τα ονόματα των διαιτητών θα ανακοινωθούν με ειδικό 

κανονισμό. 

7. Οργανωτική Επιτροπή 

Οργανωτική Επιτροπή Είναι οι Επιτροπές Αγώνων και Εκπαίδευσης της ΕΟΜ και οι εκπρόσωποι του 

προγράμματος Ανοιχτά Σχολεία του δήμου Αθηναίων, που αποφασίζουν με τα παρόντα μέλη τους, 

τελεσίδικα, για οποιοδήποτε οργανωτικό θέμα προκύψει, χωρίς να τίθεται θέμα απαρτίας.  
 

8. Συστήματα-συμβάσεις 

Στον αγώνα θα χρησιμοποιηθούν πίνακες αποφάσεων μίνι μπριτζ. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οτιδήποτε δεν διευκρινίζει αυτή η προκήρυξη, θα ανακοινωθεί με Ειδικό Κανονισμό. 

 
*Σχετικά με το πρόγραμμα Ανοιχτά Σχολεία του δήμου Αθηναίων 

Το πρόγραμμα Ανοιχτά Σχολεία, το οποίο υλοποιείται με αποκλειστικό δωρητή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και το συντονισμό του 

Athens Partnership, διατηρεί ανοιχτά 25 σχολικά κτίρια τα απογεύματα και τα Σαββατοκύριακα και φιλοξενεί δωρεάν δράσεις 

πολιτισμού, εκπαίδευσης, τεχνολογίας, άθλησης και ψυχαγωγίας για άτομα όλων των ηλικιών.  

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα: www.athensopenschools.gr  

 
 

Για το ΔΣ της ΕΟΜ 

                     

                           Ο Πρόεδρος                                               Γεν. Γραμματέας      

        

Αλέξανδρος Αθανασιάδης                              Παναγιώτης Μαρσώνης                             

 

http://www.athensopenschools.gr/

