
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΡΙΤΖ 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗTH ΑΓΩΝΑ 
 
1. Στοιχεία αγώνα 

Επωνυμία αγώνα:  
Ημερομηνίες διεξαγωγής:  

Χώρος διεξαγωγής:  
Διαιτητής:  

Παρατηρητής:  
2. Συνθήκες διεξαγωγής αγώνα 

Κλιματισμός χώρου:      Κακός�      Μέτριος�      Καλός�      Πολύ Καλός�   
Τράπουλος, θήκες, κλπ:     Πολύ παλία�     Παλιά�      Καλά�      Καινούρια� 
Φωτισμός χώρου:     Κακός�      Μέτριος�      Καλός�       Πολύ Καλός� 
Service, φαγητό, κλπ.:     Ανύπαρκτα�     Μέτρια�      Καλά�    Πολύ Καλά�  
Υλικός εξοπλισμός: (1)  Ανεπαρκής�            Ανεκτός�                  Επαρκής� 
Τεχνικός εξοπλισμός: (2)  Ανεπαρκής�            Ανεκτός�                  Επαρκής� 

 
3. Διαδικασία 

Υπήρχε εκπρόσωπος της Επιτ. Αγ, Εκδηλ. Στην έναρξη των αγώνων;  Ναι� Όχι� 
Εκδικάστηκαν όλες οι εφέσεις;                                                               Ναι� Όχι� 
Υπήρχε πρόβλημα απαρτίας της επιτροπής εφέσεων                             Ναι� Όχι� 
Τηρήθηκαν γενικά όλοι οι κανονισμοί(δηλ. Υπήρξε «ευνομία»);          Ναι� Όχι� 

4. Παίκτες, διαιτησία, κλπ 

Ψυχολογία παικτών: Πολύ νευρικοί � Ανήσυχοι �  Σχετικά ήρεμοι �  Ήρεμοι � 
Φασαρία-διαπληκτισμοί: Πάρα πολλοί � Αρκετοί � Φυσιολογικοί � Σπάνιοι � 
Αυστηρότητα διαιτητή: Πολύ αυστηρός � Αυστηρός � Λογικός � Χαλαρός � 
Τα αποτελέσματα έβγαιναν: Την άλλη μέρα � Με κάποια καθυστέρηση � Αμέσως � 
Ρυθμός του αγώνα: Πολύ αργός � Αργός � Λογικός � Γρήγορος � 
Γενική εικόνα διαιτητή: Κάτω της μέτριας � Μέτρια � Καλή � Αρκετά καλή � 

5. Άλλα στοιχεία ( 3 ) 

Υπήρχαν οργανωτικές παραλήψεις από την ΕΟΜ;                                                   Ναι � Όχι 
� 
Υπήρχαν οργανωτικές παραλήψεις από το Σωματείο;                                               Ναι � Όχι 
� 
Έγιναν παράπονα από τους παίκτες για οργανωτικές παραλείψεις;                          Ναι � Όχι � 
Ήταν πλήρεις η Προκήρυξη και ο Ειδικός Κανονισμός                                            Ναι � Όχι 
� 

                    
1Τραπέζια και τσόχες, πίνακες αποτελεσμάτων ,κλπ  
2 Computer, χαρτί εκτυπώσεων,screens, διάφορα έντυπα (πχ κάρτες συμάσεων, έντυπα εφέσεων), κλπ  
3Τις τυχόν διευκρινήσεις και τις αιτίες να αναφέρετε στην πίσω σελίδα (περιοχή 7 Διευκρινήσεις-Παρατηρήσεις) 

παραλείψεις

παραλείψεις

η

συμβάσεων,

ίσεις ίσεις

Αγώνων στην έναρξη του αγώνα ;

ιά



6. Αξιοσημείωτα γεγονότα( 4 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Διευκρινήσεις - παρατηρήσεις( 5 ) 

 
 
 
 
 
 
8. Προτάσεις ( 6 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Αθήνα,.........-..................-............                                          Ο παρατηρητής του αγώνα 

 

(υπογραφή) 

                    
4Αναφέρατε εδ’ω τυχόν επεισόδεια, περιστατικά, κλπ αξιοσημείωτα γεγονότα σχετικά με τους παίκτες ή τον διαιτητή.. 
5 Διευκρινήστε εδώ, ενδεχομένως, τις επιλογές που έχετε κάνει στην πρώτη σελίδα. Ακόμη, κάνετε παρατηρήσεις που δεν 

υπάγονται στο ερωτηματολόγιο της πρώτης σελίδα. 
6 Κάνετε προτάσεις για βελτιώσεις, τροποποιήσεις, κλπ ώστε να ληφθούν υπόψη από τα αρμόδια όργανα της ΕΟΜ σε 

μελλοντικές διοργανώσεις. 
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