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RHODES BRIDGE
FESTIVAL
3ης Βαθμίδας

Ζεύγη open και 1-9

2018
4 -7 Μ α ΐ ο υ

Oμάδες Stratified

I N T E R N A T I ON A L

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

Πρόγραμμα αγώνων
Παρασκευή

4-5-2018

20:00

Ζεύγη

1η ημερίδα

Σάββατο

5-5-2018

19:00

Ζεύγη

2η ημερίδα

Κυριακή

6-5-2018

11:00

Ζεύγη

3η ημερίδα

Κυριακή

6-5-2018

19:30

Ομάδες

1η ημερίδα

Δευτέρα

7-5-2018

20:00

Ομάδες

2η ημερίδα

Έπαθλα
1ο , 2ο , 3ο ζεύγος γενικής κατάταξης
1ο ζεύγος κάθε ημερίδας όπεν
1η ομάδα γενικής κατάταξης όπεν
1ο , 2ο , 3ο ζεύγος γενικής κατάταξης αγώνα 1-9

Ειδικά έπαθλα
1ο Ζεύγος mixed γενικής κατάταξης
1ο ζεύγος γυναικών γενικής κατάταξης
1ο ζεύγος αθλητών ΟΑΜΡ
1ο ζεύγος 1-9 (στην περίπτωση που γίνει μόνο ενιαίος αγώνας όπεν)
1η ομάδα γενικής κατάταξης 1-9

Χρηματικά έπαθλα θα δοθούν εφόσον υπάρξει ικανός αριθμός συμμετοχών.

Γενικοί Όροι

Δικαιώματα συμμετοχής:
Ζεύγη: 30€/αθλητή.
Ομάδες: 80 €/ομάδα.
Νέοι, στρατευμένοι , μέλη του ΟΑΜΡ και άνεργοι έχουν έκπτωση 50%.
- Ο τόπος διεξαγωγής των αγώνων είναι το Rodos Palace 5 Star Luxury Resort.
- Oι αγώνες ανήκουν στη 3η βαθμίδα, θα διεξαχθούν σύμφωνα με τον ΔΚΑΜ/17 και τους
πάγιους κανονισμούς της ΕΟΜ και θα απονεμηθούν οι αντίστοιχοι βαθμοί διάκρισης.
- Για να γίνει ο αγώνας ζευγών στην κατηγορία 1-9 θα πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον
10 ζεύγη, διαφορετικά ο αγώνας αυτός συνενώνεται με τον αγώνα όπεν.
- Στη σύνθεση των ομάδων μπορούν να περιλαμβάνονται μέχρι 6 αθλητές.
- Η κίνηση στους αγώνες ομάδων θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των συμμετοχών .
- Κάθε ζεύγος δικαιούται ένα μόνο έπαθλο. Σε περίπτωση ισοβαθμίας το έπαθλο
απονέμεται στο ζεύγος με το χαμηλότερο Μ.Ο. δυναμικότητας.
- Τα ειδικά έπαθλα θα δοθούν εφόσον υπάρχουν τουλάχιστον 5 συμμετέχοντες ανά
κατηγορία.
- Κάθε συμμετέχων, με την δήλωση συμμετοχής συμφωνεί και αποδέχεται
ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας προκήρυξης, όπως και όλες τις
σχετικές διατάξεις των κανονισμών της ΕΟΜ και του ΔΚΑΜ/17.
- Η επιτροπή εφέσεων θα οριστεί πριν την έναρξη του αγώνα.

Πληροφορίες διαμονής
O διοργανωτής έχει ήδη υπογράψει συμβόλαιο και έχει ήδη προπληρώσει τις
διαμονές. Για αυτό δηλώστε την κράτηση σας στο : info@extremegames.gr ώστε
να σας σταλεί η φόρμα διαμονής προς συμπλήρωση.
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2310403825

Τιμές ανά άτομο για 4 βράδια
*

Δίκλινο

Τρίκλινο

5* H.B.

300 €

300 €

4* A.I.

260 €

260 €

*All inclusive base : πρωινό, γευμα,δείπνο, ποτά & snacks
* HB base: πρωινό , βραδυνό

Η Οργάνωση γίνεται από την Extreme games υπό την αιγίδα του Ο.Α.Μ.Ρ.

Πληροφορίες για τον αγώνα : Ράμος Εμμανουήλ, 6932353311
Πληροφορίες για διαμονή :

info@extremegames.gr,

