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12ο Φεστιβάλ Βαλκανικής Φιλίας 
 

Ο Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ Θεσσαλονίκης διοργανώνει το 12ο Φεστιβάλ 
Βαλκανικής Φιλίας. Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν στα εντευκτήρια του ΟΑΜΘ  
Μ. Μαυρογένους 4. Θα διεξαχθούν αγώνες ζευγών και ομάδων σε μία ενιαία 
κατηγορία ΟΠΕΝ. 
 
Το πρόγραμμα των αγώνων έχει ως εξής: 
 
Α) Αγώνας ζευγών ΟΠΕΝ, 3ης βαθμίδας πρωταθλημάτων ΕΟΜ 
 

 1η ημερίδα Παρασκευή 27 Απριλίου 21.00 

 2η ημερίδα Σάββατο 28 Απριλίου 19.00 

 3η ημερίδα Κυριακή  29 Απριλίου 11.00 

 
Β) Αγώνας ομάδων ΟΠΕΝ, 3ης βαθμίδας πρωταθλημάτων ΕΟΜ 
 

 1η ημερίδα Κυριακή 29 Απριλίου 19.00 

 2η ημερίδα Δευτέρα 30 Απριλίου 20.30 

 
Για την απονομή των βαθμών νίκης θα υπάρχει διαστρωμάτωση των 

αποτελεσμάτων (stratified event). Συνεπώς θα υπάρχει ενιαία βαθμολογία αλλά με 
ξεχωριστή απονομή βαθμών νίκης για τους αθλητές κατηγοριών 1-9 και 1-6. Στον 
αγώνα ζευγών, κύπελλα θα απονεμηθούν στους 3 πρώτους νικητές της γενικής 
κατάταξης, στο πρώτο ζεύγος Mixed, στο πρώτο ζεύγος 1-9, στο πρώτο ζεύγος 1-6, 
στο πρώτο ζεύγος 1-11 και στους νικητές των ημερίδων. Στον αγώνα ομάδων, 
κύπελλα θα απονεμηθούν, στην πρώτη και δεύτερη ομάδα ΟΠΕΝ, στην πρώτη 
ομάδα 1-6, στην πρώτη ομάδα 1-9 κα στην πρώτη ομάδα 1-11, εφόσον 
συμμετέχουν σε κάθε κατηγορία τέσσερις ομάδες. 

Τους αγώνες θα διευθύνει η πτυχιούχος διαιτητής της ΕΟΜ κα Γεωργία 
Κουκουβού. Οι ημερίδες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τον ισχύοντα ΔΚΑΜ και 
τους πάγιους κανονισμούς της ΕΟΜ. Οργανωτική επιτροπή ορίζεται το ΔΣ του 
ΟΑΜΘ. 

Τα δικαιώματα συμμετοχής ορίζονται σε 25€ το άτομο για τον αγώνα 
ζευγών και σε 60€ την ομάδα για τον αγώνα των ομάδων με τις ισχύουσες  
εκπτώσεις για τους αγώνες της ΕΟΜ. Η προθεσμία για τις δηλώσεις συμμετοχής 
είναι μέχρι την Πέμπτη 26 Απριλίου στις 14:00. Δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να 
γίνουν και μέσω της ιστοσελίδας της ΕΟΜ. Μετά το πέρας της προθεσμίας, 
συμμετοχές θα γίνονται δεκτές μόνο αν εξυπηρετούν την κίνηση του αγώνα. 
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Καθ’ όλη τη διάρκεια των αγώνων θα προσφέρονται καφές και βουτήματα. 
 
 

Πληροφορίες–Δηλώσεις Συμμετοχής: 

Αλέξανδρος Αθανασιάδης 6979225846 

Κωστής Δεστέφανος                                         6944617124 

Πέτρος Αγγελόπουλος                                      6944911522 

ΟΑΜΘ                                                                 2310 313700 
 
 


