
 
 
 
 

 

 

 

Αθήνα, 08 Μαρτίου 2018 

Αριθ. Πρωτ. 62/18/ΠΜ/λζ  
Προς όλα τα Σωματεία – Μέλη  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  24 /18 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ 

2018 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΩΝ 
 

Η Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ προκηρύσσει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών Νέων 

για το 2018, σε δύο κατηγορίες, ως εξής: 
 
1. Ημερομηνίες διεξαγωγής 

 

Για την κατηγορία Νέων 

κάτω των 26 ετών:    

Σάββατο 31 Μαρτίου ώρα έναρξης 11:30 

Σάββατο 31 Μαρτίου ώρα έναρξης 18:30 

Κυριακή 01 Απριλίου ώρα έναρξης 11:30 
 
Για την κατηγορία Παίδων (Kids)  

κάτω των 16 ετών: 

Σάββατο 31 Μαρτίου ώρα έναρξης 18:30 

Κυριακή 01 Απριλίου ώρα έναρξης 11:30 

 

2. Τόπος διεξαγωγής  
Τα εντευκτήρια του Αθηναϊκού Όμιλου Μπριτζ (ΑΟΜ), Μιχαλακοπούλου 181, 115 27 Αθήνα, 

τηλ. 210 7759674-5 

3. Συμμετοχή 
 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεξαγωγή του αγώνα κατηγορίας Νέων είναι η συμμετοχή 

τουλάχιστον 8 ζευγών και για τη διεξαγωγή του αγώνα κατηγορίας Παίδων τουλάχιστον 6 

ζευγών  διαφορετικά η Επιτροπή Αγώνων θα εισηγηθεί και το Δ.Σ. της ΕΟΜ θα αποφασίσει εάν 

ο/οι αγώνες θα διεξαχθούν. 
 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αθλητές που έχουν καταβάλει το παράβολο Αγωνιστικού 

Δελτίου της ΕΟΜ για το 2018 και: 

Για μεν την κατηγορία Νέων έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 1993 και αργότερα  

Για δε την κατηγορία Παίδων έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2003 και αργότερα. 
 

Κάθε συμμετέχων, με τη δήλωση συμμετοχής συμφωνεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους 



τους όρους της παρούσας προκήρυξης, όπως και όλες τις σχετικές διατάξεις των κανονισμών της 

ΕΟΜ και του ισχύοντος ΔΚΑΜ2017. 
 
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018, ώρα 

11:00 με καταχώρηση μέσω του ιστοχώρου της ΕΟΜ www.hellasbridge.org. Σε περίπτωση 

προβλήματος επικοινωνείτε με τα Γραφεία της ΕΟΜ, τηλ. 210 7480400-2 και ώρες 10:00 - 17:30, 

από Δευτέρα έως Παρασκευή. 

Μετά από αυτή την προθεσμία, μπορεί να γίνουν δεκτές από την ΕΟΜ επιπλέον συμμετοχές 

(κατά σειρά προτεραιότητας) μόνο εάν εξυπηρετείται η σωστή κίνηση των αγώνων. 

Τα δικαιώματα συμμετοχής ορίζονται σε 12 € ανά αθλητή. Όσοι έχουν γεννηθεί από την 1η 
Ιανουαρίου 2000 και αργότερα δεν καταβάλλουν καθόλου δικαιώματα συμμετοχής. 
 
4. Τεχνικά στοιχεία 
 

Το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί ανά ζεύγη, με το σύστημα βαθμολογίας «ακεραίου τοπ», κατ’ 

ευθείαν σε τελικό στάδιο και σύμφωνα με τον ισχύοντα ΔΚΑΜ2017 και τους Κανονισμούς της 

ΕΟΜ. Ειδικότερα στην κατηγορία kids οι αθλητές θα παίξουν τουλάχιστον 18 διανομές κάθε 

μέρα. 
 
5. Master Points - Έπαθλα 
 

Το Πρωτάθλημα για την κατηγορία Νέων ανήκει στην 2η βαθμίδα και για την κατηγορία  

Παίδων στην 3η βαθμίδα. Θα απονεμηθούν τα ανάλογα Μαύρα, Χρυσά και Πλατινένια Master 

Points. 
 

Θα απονεμηθούν έπαθλα: 

Στην κατηγορία Νέων: στα 2 πρώτα ζεύγη της γενικής κατάταξης, για συμμετοχή μέχρι 5 πλήρη 

τραπέζια. Για μεγαλύτερη συμμετοχή θα απονεμηθούν στα 3 πρώτα ζεύγη. Στο πρώτο ζεύγος 

youngsters (και οι δύο αθλητές γεννημένοι από την 1η Ιανουαρίου 1998 και αργότερα). 

Στην κατηγορία kids: στα 2 πρώτα ζεύγη της γενικής κατάταξης, για συμμετοχή μέχρι 5 πλήρη 

τραπέζια. Για μεγαλύτερη συμμετοχή θα απονεμηθούν στα 3 πρώτα ζεύγη.  

6. Διαιτητές - Επιτροπή Εφέσεων 
 

Θα ανακοινωθούν με Ειδικό Κανονισμό πριν την έναρξη των αγώνων. 
 
7. Οργανωτική Επιτροπή 
 

Είναι η Επιτροπή Αγώνων της ΕΟΜ ή μέλη του ΔΣ της ΕΟΜ ή, σε περίπτωση απουσίας 

αυτών, ο Διαιτητής των αγώνων, που αποφασίζουν τελεσίδικα για οποιοδήποτε οργανωτικό θέμα 

προκύψει, χωρίς να τίθεται θέμα απαρτίας. 
 
8. Συστήματα-συμβάσεις 
 

Σχετικά με τα παιζόμενα συστήματα και συμβάσεις στην κατηγορία juniors ισχύει ο γενικός 

κατάλογος συμβάσεων της ΕΟΜ όπως αναγράφεται στην επετηρίδα της ΕΟΜ του 2018. 
 

Κάθε ζεύγος της κατηγορίας juniors πρέπει να έχει συμπληρωμένη κάρτα συμβάσεων. Η κάρτα 

συμβάσεων πρέπει να είναι εγκεκριμένο έντυπο της ΕΟΜ το οποίο είναι πανομοιότυπο με το 

αντίστοιχο της WBF και της EBL. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εγκεκριμένη 

συνοπτική κάρτα συμβάσεων της ΕΟΜ. Στην κάρτα συμβάσεων πρέπει, εκτός από τα 

προβλεπόμενα στοιχεία, να έχει περιγραφεί αναλυτικά και οποιαδήποτε σύμβαση ή ακολουθία 

αγορών δεν περιγράφεται στο «εγχειρίδιο συμβάσεων» της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μπριτζ 

ούτε και συμπεριλαμβάνεται στην επετηρίδα της ΕΟΜ 2018. 
 

Εάν κάποιο ζεύγος δεν διαθέτει κάρτα συμβάσεων και χρησιμοποιήσει σύμβαση εκτός των 

περιγραφομένων στο εγχειρίδιο συμβάσεων, σε περίπτωση αμφιβολίας ο διαιτητής θα εφαρμόζει 

το άρθρο του ισχύοντος ΔΚΑΜ περί λανθασμένης εξηγήσεως, επί πλέον δε θα καταλογίζει και 

http://www.hellasbridge.org/


πειθαρχική ποινή κατά την κρίση του. 
 

Ακόμη, σε περίπτωση χρησιμοποιήσεως μη εγκεκριμένων συστημάτων ή συμβάσεων, ο 

διαιτητής έχει το δικαίωμα να επιβάλει τη χρήση της κίτρινης κάρτας της ΕΟΜ ή «απολύτως 

φυσικού συστήματος» (μόνο Stayman και Blackwood). 
 
9. Κινητά- Κάπνισμα- Ηλεκτρ. τσιγάρο  
    Η χρήση κινητών τηλεφώνων ή άλλων συσκευών επικοινωνίας κατά τη διάρκεια Πανελληνίων 

αγώνων συνεπάγεται αυτόματη ποινή από τον Διαιτητή. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης 

εισερχόμενης κλήσης, οι αθλητές πρέπει να αφήνουν τα τηλέφωνά τους στο γραφείο του Διαιτητή, 

αφού τον ενημερώσουν.  

Απαγορεύεται εντελώς το κάπνισμα ή το ηλεκτρονικό τσιγάρο εντός του αγωνιστικού χώρου.  
 
10. Οδοιπορικά 
 

Αθλητές που θα συμμετέχουν στον αγώνα, αν αποδεδειγμένα κατοικούν μόνιμα εκτός Αττικής 

και ανήκουν σε Σωματείο της περιφέρειας, δεν θα καταβάλουν δικαιώματα συμμετοχής. Επίσης, 

για τους αθλητές αυτούς, θα υπάρξει πρόσθετη κάλυψη μέρους των εξόδων μετάβασης και 

διαμονής με προσκόμιση παραστατικών και απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ.Σ. της 

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

Κανονισμό. 

 
 

Από την Επιτροπή Αγώνων της ΕΟΜ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


