
   

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2018 

Αριθ. Πρωτ 195/18/ΠΜ/λζ  

  

Προς όλα τα Σωματεία – Μέλη   

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  56/18  

Προκηρύσσεται το 6ο Διασυλλογικό Κύπελλο Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας με τους εξής 

αρχικούς όρους:  

1. Κάθε Σωματείο – μέλος της ΕΟΜ δικαιούται να συμμετάσχει με μια ή περισσότερες 

ομάδες σε κάθε μια από τις εξής ενότητες κατηγοριών: Όπεν, 1‐9, 1‐6 και Μαθητών 

περιόδου 2017‐18.   

2. Θα διεξαχθεί αγώνας ομάδων ξεχωριστός ανά ενότητα κατηγοριών. Ο ακριβής 

τρόπος διεξαγωγής θα ανακοινωθεί με τον ειδικό Κανονισμό που θα εκδοθεί.  

3. Για όλη τη διάρκεια του αγώνα (3 ημερίδες), κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. 

(κανονισμός ΕΟΜ 2.2.18 παρ. 2), κάθε ομάδα μπορεί να αποτελείται από δέκα (10) 

το πολύ αθλητές που έχουν αγωνιστικό δελτίο ανανεωμένο για το 2018 στο 

Σωματείο που θα εκπροσωπήσουν. Σε κάθε ημερίδα κάθε ομάδα θα αποτελείται 

από 4 έως 6 παίκτες.  

4. Οι αγώνες θα είναι 3ης βαθμίδας και θα απονέμονται οι αναλογούντες πλατινένιοι, 

χρυσοί και μαύροι βαθμοί διάκρισης. Έπαθλα θα απονέμονται από την ΕΟΜ στις 

2 πρώτες ομάδες ανά κατηγορία (στην πρώτη αν οι ομάδες είναι λιγότερες από 6).   

5. Τα δικαιώματα συμμετοχής σε κάθε ημερίδα θα είναι 32 ευρώ ανά ομάδα με τις 

καθιερωμένες εκπτώσεις για νέους, στρατευμένους και ανέργους επιδοτούμενους 

από τον ΟΑΕΔ. Δεν θα δίνονται οδοιπορικά.   

6. Ημερομηνίες και τόποι διεξαγωγής του 6ου Διασυλλογικού Κυπέλλου Κεντρικής και 

Βόρειας Ελλάδας:   

             Κυριακή, 21 Οκτωβρίου Θεσσαλονίκη, δυο ημερίδες (πρωί – απόγευμα)  

             Κυριακή, 11 Νοεμβρίου Λάρισα, μια ημερίδα (πρωί) 

             Για τους ακριβείς τόπους (αίθουσες) διεξαγωγής θα εκδοθεί νεότερη ανακοίνωση.                 



7. Ειδικός κανονισμός με τις ακριβείς ώρες έναρξης τον τρόπο διεξαγωγής και τις 

υπόλοιπες λεπτομέρειες του αγώνα θα εκδοθεί έως την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 

2018. 

8. Τα Σωματεία που προτίθενται να συμμετάσχουν καλούνται να δηλώσουν 

συμμετοχή στα γραφεία της ΕΟΜ με e-mail στο eom.manager@hellasbridge.org 

δηλώνοντας και τους αρχηγούς των ομάδων τους (όχι τις πλήρεις συνθέσεις) έως 

την Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018.   

9. Η ΕΟΜ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει στην επόμενη διοργάνωση ή και 

στην παρούσα, με νέα ανακοίνωση ή τον Ειδικό Κανονισμό, τους όρους 

διεξαγωγής/συμμετοχής.   

  

Για το ΔΣ της ΕΟΜ  

                    Ο Πρόεδρος                                          Ο Γεν. Γραμματέας  

  

              Αλέξανδρος Αθανασιάδης                  Παναγιώτης Μαρσώνης  

  


