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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ 
 

Ο Κερκυραϊκός Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ, προκηρύσσει το 18ο 
Κύπελλο «Σταμάτης Αρβανιτάκης» ως εξής: 
 
1. Γενικά 
Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε μία ενότητα Όπεν και ένα (τελικό) 
στάδιο. Δικαίωμα συμμετοχής, έχουν όλοι οι αθλητές της Ελληνικής 
Ομοσπονδίας Μπριτζ που έχουν καταβάλλει το παράβολο του 
αγωνιστικού τους Δελτίου για το 2018.  
 
2. Ημερομηνίες και τόπος διεξαγωγής – ώρες έναρξης 
Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί στον ημιόροφο του Ξενοδοχείου 
«ΑΤΛΑΝΤΙΣ», Ξ. Στρατηγού 48, Κέρκυρα στις 26, 27 και 28 Οκτωβρίου 
2018 με ώρες έναρξης 26/10 στις 19:30, 27 και 28/10 στις 18:00. 
 
3. Συμμετοχή 
Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι την Πέμπτη 25/10 και 
ώρα 12:00, στον κο Κώστα Κουτσάκο, τηλ 6980821599. Δηλώσεις 
πέραν αυτής της ώρας, θα γίνονται δεκτές ΜΟΝΟΝ εφ’ όσον 
εξυπηρετείται η κίνηση του αγώνα. 
 
4. Δικαιώματα συμμετοχής 
Ορίζονται σε €15,00 ανά αθλητή για το 3μερο. Αθλητές γεννηθέντες την 
1-1-1993 και μετά, στρατευμένοι και κάτοχοι εν ενεργεία δελτίου 
ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, δικαιούνται έκπτωσης 50% ενώ αθλητές 
γεννηθέντες την 1-1-2000 και μετά, δεν καταβάλλουν δικαίωμα 
συμμετοχής. 
 
5. Τεχνικά στοιχεία 
Το πρωτάθλημα ανήκει στην 3η Βαθμίδα και στους δικαιούχους θα 
απονεμηθούν οι προβλεπόμενοι μαύροι, χρυσοί και πλατινένιοι βαθμοί 
διάκρισης. Ο αγώνας θα διεξαχθεί με το σύστημα ακέραιου τοπ 
(matchpoints), με προμοιρασμένες διανομές των οποίων αντίγραφα θα 
είναι διαθέσιμα στους αγωνιζόμενους μετά το τέλος της κάθε ημερίδας. 
Οι αρχικές θέσεις των συμμετεχόντων, θα προκύψουν μετά από seeding 
και θα ανακοινώνονται κατά την έναρξη κάθε ημερίδας. Για την 
καταχώρηση των αποτελεσμάτων, θα χρησιμοποιηθούν μηχανές 
καταχώρησης αποτελεσμάτων Bridgemate II. Το πρωτάθλημα θα 



διεξαχθεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στον ισχύοντα ΔΚΑΜ (2017) και 
την τελευταία έκδοση των Παγίων Κανονισμών της ΕΟΜ (05/2018). 
Έπαθλα θα απονεμηθούν στους τρεις πρώτους της γενικής κατάταξης και 
το 1ο ζεύγος με σύνθεση από αθλητές του ΚΟΑΜ θα κερδίσει το 
Κύπελλο Σταμάτη Αρβανιτάκη. 
 
6. Διαιτητές – επιτροπή εφέσεων – οργανωτική επιτροπή 
Διαιτητής του Αγώνα θα είναι ο Πτυχιούχος Διαιτητής της ΕΟΜ κος 
Τρύφωνας Παπαδόπουλος (ΑΜ 02623) ο οποίος δικαιούται να είναι και 
παίζων σύμφωνα με απόφαση της ΓΣ της ΕΟΜ για τους αγώνες της 
Περιφέρειας. Επιτροπή Εφέσεων είναι η μόνιμη Επιτροπή Εφέσεων της 
ΕΟΜ. Την οργανωτική επιτροπή του Αγώνα, αποτελεί η Επιτροπή 
Αγώνων του ΚΟΑΜ η οποία αποφασίζει τελεσίδικα για όποιο θέμα 
προκύψει, με όσα μέλη της παρίστανται. 
 
7. Ειδικά στοιχεία – λεπτομέρειες 
 
α) Συστήματα – συμβάσεις 
Σχετικά με τα παιζόμενα συστήματα και συμβάσεις, ισχύουν όσα 
αναγράφονται στην Επετηρίδα της ΕΟΜ 2018 καθώς και οι Πάγιοι 
Κανονισμοί της ΕΟΜ. Θα ισχύσει ο Γενικός Κατάλογος Συμβάσεων της 
ΕΟΜ. Κάθε ζεύγος, θα πρέπει να έχει τουλάχιστον μία επαρκώς 
συμπληρωμένη κάρτα συμβάσεων, έστω και συνοπτική. Σε περίπτωση 
χρήσης συμβάσεων και συστημάτων που δεν περιγράφονται στο 
εγχειρίδιο συμβάσεων της ΕΟΜ, αυτά θα πρέπει να περιγράφονται 
λεπτομερώς. Εάν κάποιο ζεύγος δεν διαθέτει κάρτα συμβάσεων, σε 
περίπτωση αμφιβολίας, ο διαιτητής θα εφαρμόζει όσα αναφέρονται στον 
ΔΚΑΜ 2017 περί λανθασμένης εξήγησης και θα επιβάλλει πειθαρχικές 
ποινές κατά την κρίση του. Σε περίπτωση χρήσης μη εγκεκριμένων 
συστημάτων και συμβάσεων, ο διαιτητής δύναται να επιβάλλει τη χρήση 
απολύτως φυσικού συστήματος (μόνο Stayman και Blackwood) ή της 
«κίτρινης κάρτας» της ΕΟΜ. 
 
β) Διαλείμματα 
Θα δίνονται διαλείμματα 5 λεπτών κάθε περίπου μία παικτική ώρα κατά 
την κρίση του διαιτητή. Αθλητές οι οποίοι δεν βρίσκονται στις θέσεις 
τους μετά την έναρξη του γύρου, θα λαμβάνουν πειθαρχική ποινή κατά 
την κρίση του διαιτητή. 
 
γ) Γενικά 
Τυχόν παράλειψη της παρούσας προκήρυξης θα καλύπτεται από τα 
ανάλογα άρθρα των Παγίων Κανονισμών της ΕΟΜ και του ΔΚΑΜ. 
Κάθε συμμετέχων με τη δήλωση συμμετοχής του, αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 
 
 

Από την Επιτροπή Αγώνων του ΚΟΑΜ 


