Αθήνα, 09 Νοεμβρίου 2018
Αριθ. Πρωτ. 221/18/ΕΑ/εμ
Προς όλα τα Σωματεία-Μέλη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 64/2018

41o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΖΕΥΓΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 2018
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1-6, 1-9, 1-12, 12-16
Η Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ προκηρύσσει το 41ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών Κατηγοριών για το 2018,
το οποίο θα διεξαχθεί σε δύο στάδια (προκριματικός-τελικός), σε τέσσερις ενότητες κατηγοριών, 1-6, 1-9, 1-12, 1216 ως εξής:
1. Ημερομηνίες Διεξαγωγής
Προκριματική Φάση
Στην Αττική (για όλες τις ενότητες):
Παρασκευή
Σάββατο
Κυριακή

23 Νοεμβρίου
24 Νοεμβρίου
25 Νοεμβρίου

20:30
18:00
11:00

Στην Περιφέρεια:
Σε δύο ή τρεις ημερίδες στο διάστημα 8 Νοεμβρίου - 2 Δεκεμβρίου 2018. Όμως σε προκριματικό 12-16 η
πρώτη ημερίδα θα πρέπει να έχει διεξαχθεί έως και την 23η Νοεμβρίου με γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων
της ημερίδας στην ΕΟΜ και το Διαδίκτυο αμέσως μετά την ολοκλήρωσή της, ώστε να γίνει ο καταμερισμός
των ζευγών που θα λάβουν μέρος στον Τελικό.
Τελική Φάση Για τις ενότητες 1-12, 1-9, 1-6
Παρασκευή
Σάββατο
Κυριακή

7 Δεκεμβρίου 20:30
8 Δεκεμβρίου 18:00
9 Δεκεμβρίου 11:00

Τελική Φάση Για την ενότητα 12-16 (Masters)
Παρασκευή
Σάββατο
Σάββατο
Κυριακή

7 Δεκεμβρίου 20:30
8 Δεκεμβρίου 11:00
8 Δεκεμβρίου 18:00
9 Δεκεμβρίου 11:00
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2. Γενικά
Δικαίωμα συμμετοχής στην κάθε ενότητα κατηγοριών έχουν τα ζεύγη των οποίων και οι δύο αθλητές ανήκουν στην
ίδια ενότητα, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης αυτής και την τελευταία επίσημη κατάσταση Σεπτεμβρίου 2018
που δημοσιεύτηκε στο Διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της ΕΟΜ. Όλα τα Σωματεία έχουν ενημερωθεί εγγράφως για τους
αθλητές που ανήκουν στη δύναμή τους και έχουν αλλάξει κατηγορία.
Ζεύγη που ο ένας αθλητής είναι κατηγορία 11 και ο άλλος κατηγορία 13 ή μεγαλύτερης επιτρέπεται να
συμμετάσχουν στον αγώνα 12-16.
Αθλητής που έχει 5 τουλάχιστον βαθμούς προεθνικής όπεν, σύμφωνα με την κατάσταση μετά το Κύπελλο
Ελλάδος 2018 που δημοσιεύεται στο Διαδίκτυο, επιτρέπεται να συμμετάσχει σε προκριματικό αγώνα κατηγορίας
12-16, εφόσον και ο συμπαίκτης του συγκεντρώνει την ίδια ή τις άλλες απαραίτητες προϋποθέσεις.

α. Πρωταθλήματα 1-6, 1-9, και 1-12
α1. Περιφέρεια
Ο προκριματικός θα διεξαχθεί σε οποιοδήποτε Σωματείο – Διοργανωτή της Περιφέρειας συγκεντρώσει συμμετοχή
τουλάχιστον έξι (6) ζευγών σε κάθε ενότητα υπό τον όρο το Σωματείο – Διοργανωτής να δηλώσει συμμετοχή στην
ΕΟΜ μία ημέρα πριν την έναρξη των αγώνων, το αργότερο μέχρι τις 22 Νοεμβρίου 2018 εκδίδοντας και ειδικό
κανονισμό, όπου θα αναγράφονται απαραίτητα τα στοιχεία των διοργανωτών, οι ώρες και ημέρες έναρξης, ο
τόπος διεξαγωγής και η σύνθεση της Επιτροπή Εφέσεων (υπόδειγμα θα υπάρχει στην ιστοσελίδα της ΕΟΜ). Οι
ειδικοί αυτοί κανονισμοί, κάθε κέντρου, θα δημοσιευθούν επίσης στην ιστοσελίδα της ΕΟΜ. Μη έκδοση ειδικού
κανονισμού εντός των προθεσμιών θα επιφέρει ακύρωση του αγώνα.
Σε περίπτωση που Σωματείο – Διοργανωτής της περιφέρειας δεν συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό των έξι (6)
ζευγών για κάθε ενότητα, τότε μπορεί να γίνει συγχώνευση δύο (2) ή τριών (3) ενοτήτων, αρκεί σε κάθε μία, στα κέντρα
της περιφέρειας να παίζουν τουλάχιστον δύο (2) ζεύγη αμιγώς ανήκοντα στην ίδια ενότητα, δηλαδή ζεύγη 1-6, ή ζεύγη
1-9 κ.ο.κ., με ελάχιστη συνολική συμμετοχή έξι (6) ζευγών.
Προκρίνεται το 40% της κάθε ενότητας (το κλάσμα στρογγυλεύεται προς τον πλησιέστερο ακέραιο, το 0,50 προς τα
πάνω), το οποίο θα αγωνιστεί στον τελικό, στην αντίστοιχή του ενότητα, εφόσον έχουν αποσταλεί τα αποτελέσματα
(πλήρη φύλλα αγώνων) στην EOM, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018.
Στην περίπτωση που υπάρχει συγχώνευση 2 ή 3 ενοτήτων τα ζεύγη προκρίνονται σύμφωνα με την εσωτερική κατάταξη
κάθε ενότητας.
α2. Αττική
Στα Σωματεία της Αττικής που θα διοργανώσουν προκριματικούς δεν μπορεί να γίνει συγχώνευση ενοτήτων
κατηγοριών. Για να διεξαχθεί προκριματικός, κάθε Σωματείο που θα οριστεί θα πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον
5 τραπέζια σε κάθε ενότητα που θα διοργανώσει. Προκρίνεται το 40% της κάθε ενότητας (το κλάσμα στρογγυλεύεται
προς τον πλησιέστερο ακέραιο, το 0,50 προς τα πάνω), το οποίο θα αγωνιστεί στον τελικό, στην αντίστοιχή του ενότητα,
εφόσον έχουν αποσταλεί τα αποτελέσματα (πλήρη φύλλα αγώνων), το αργότερο μέχρι την 3η Δεκεμβρίου 2018.
α3. Προκρινόμενοι
Μετά τους προκριματικούς αγώνες, εάν ζεύγος που προκρίθηκε παραιτηθεί της συμμετοχής του στον τελικό, είτε λόγω
ακύρωσης, από τα κέντρα των Αθηνών, είτε λόγω μη δήλωσης, για τα εκτός Αθηνών, η θέση του παραχωρείται στο
πρώτο επιλαχόν του ομίλου και εάν και αυτό δεν θέλει να συμμετάσχει, η θέση παραχωρείται στο δεύτερο επιλαχόν
αλλά σε καμία περίπτωση στο τελευταίο ζεύγος της ίδιας ενότητας κατηγοριών. Σε περίπτωση αδυναμίας και αυτών η
θέση δεν αναπληρώνεται εκτός αν άλλως αποφασίσει η Επιτροπή Αγώνων της ΕΟΜ.

β. Πρωτάθλημα ενότητας κατηγοριών 12-16 Masters
β1. Γενικά
Ειδικά στο προκριματικό στάδιο, στα κέντρα της Περιφέρειας, εφόσον δεν υπάρχει συμμετοχή 6 ζευγών, μπορεί να
γίνει συγχώνευση ενοτήτων, αλλά μόνο με την ενότητα κατηγοριών 1-12, αρκεί να υπάρχει συμμετοχή τουλάχιστον 2
ζευγών σε κάθε ενότητα, με ελάχιστη συνολική συμμετοχή έξι (6) ζευγών.
β2. Προκρινόμενοι
Για το τελικό στάδιο προκρίνονται 28 ζεύγη, ανάλογα με την πανελλήνια συμμετοχή του προκριματικού, ως εξής:
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Από κάθε κέντρο θα προκριθεί στον τελικό ποσοστό ανάλογο με τον αριθμό των συνολικών συμμετοχών σε όλη την
Ελλάδα ώστε να εξασφαλιστεί ο προβλεπόμενος αριθμός. Π.χ. αν στο προκριματικό στάδιο συμμετάσχουν 70 ζεύγη θα
προκριθεί από κάθε κέντρο το 40% των συμμετεχόντων (28/70).
Ο αριθμός των ζευγών που θα προκριθούν στρογγυλοποιείται προς τα κάτω. Π. χ. αν προκρίνεται το 45% των ζευγών,
αγώνας με τρία ζεύγη προκρίνει αρχικά ένα ζεύγος, ενώ αγώνας με δυο ζεύγη αρχικά κανένα. Για να συμπληρωθεί όμως
ο απαιτούμενος αριθμός του τελικού σταδίου θα λαμβάνονται κατά σειρά προτεραιότητας ζεύγη από τα κέντρα με το
μεγαλύτερο ποσοστιαίο υπόλοιπο. Στην περίπτωση ίσου ποσοστιαίου υπολοίπου (μέχρι 2 ο δεκαδικό) δύο ή
περισσοτέρων κέντρων, προτεραιότητα έχουν τα ζεύγη του αγώνα που έχει το μεγαλύτερο μέσο όρο δυναμικότητας της
ενότητας αυτής (12-16).
Εάν από κάποιο κέντρο της Περιφέρειας ζεύγος που έχει προκριθεί δεν θελήσει να συμμετάσχει στον τελικό,
αναπληρώνεται από το επόμενο ζεύγος της κατάταξης στην ίδια κατηγορία του ίδιου κέντρου, σε καμία όμως περίπτωση
από το τελευταίο. Σε περίπτωση που τελικά η θέση αυτή δεν καταληφθεί από το ίδιο κέντρο τότε θα αναπληρωθεί από
το κέντρο της Αττικής. Εφόσον υπάρχουν περισσότερες από μια κενές θέσεις από προκριθέντα ζεύγη της Περιφέρειας
τότε οι 2 πρώτες θέσεις αναπληρώνονται από το κέντρο της Αττικής η τρίτη από το κέντρο της Θεσσαλονίκης κ.ο.κ.
Όλοι οι διοργανωτές αγώνα ενότητας 12-16 οφείλουν να γνωστοποιήσουν με email στο
eom.manager@hellasbridge.org τους συμμετέχοντες στην ενότητα αυτή, το αργότερο μέχρι τις 10:00 του
Σαββάτου 24 Νοεμβρίου 2018, ώστε να υπολογιστεί και να γίνει γνωστός στους αγωνιζόμενους ο αριθμός των
προκρινόμενων ζευγών από κάθε κέντρο.
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση συγχώνευσης στην Περιφέρεια, θα υπολογίζεται για τον αριθμό συμμετοχής μόνο η
συμμετοχή των ζευγών της ενότητας 12-16.
3. Τόπος Διεξαγωγής
Οι τόποι διεξαγωγής των προκριματικών και τελικών στην Αττική θα οριστούν με νεότερη ανακοίνωση της
ΕΟΜ.
4. Συμμετοχή
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι έχουν καταβάλει το παράβολο Αγωνιστικού Δελτίου της ΕΟΜ για το 2018, υπό τον
όρο να δηλώσουν συμμετοχή στο πρωτάθλημα της κατηγορίας που ανήκουν, σύμφωνα με την τελευταία επίσημη
κατάσταση βαθμών διάκρισης της ΕΟΜ (9/2018).
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/2017 όπως και
τυχόν συμπληρωματικές η διευκρινιστικές αποφάσεις του Δ.Σ. της ΕΟΜ.




Οι δηλώσεις συμμετοχής για τους προκριματικούς της Αττικής όλων των ενοτήτων κατηγοριών θα γίνονται
αποκλειστικά και μόνον με εγγραφή μέσω της ειδικής ιστοσελίδας της ΕΟΜ έως την Πέμπτη 22 Νοεμβρίου
και ώρα 12:00 το μεσημέρι. Κάθε δήλωση περιέχει τα ονόματα και των δύο μελών του ζεύγους με τους αριθμούς
μητρώου, όπως και το Σωματείο στο οποίο επιθυμεί το ζεύγος να αγωνιστεί. Η δήλωση προτίμησης
Σωματείου θα είναι οριστική και δεν θα μπορεί να μετατραπεί παρά μόνο εάν το Σωματείο που έχει δηλωθεί
δεν συγκεντρώσει τις απαραίτητες συμμετοχές για να διοργανώσει τον προκριματικό. Μετά από την παραπάνω
προθεσμία, θα γίνονται δεκτά ζεύγη, κατά σειρά προτεραιότητας, μόνο εφ’ όσον εξυπηρετείται η κίνηση των
αγώνων και επιτρέπει η χωρητικότητα των εγκαταστάσεων των Σωματείων. Όλες οι δηλώσεις συμμετοχής θα
αναρτώνται και στην ιστοσελίδα της ΕΟΜ.
Για τα ζεύγη της Περιφέρειας η δήλωση συμμετοχής θα γίνεται στους τοπικούς διοργανωτές, σύμφωνα με
τους ειδικούς κανονισμούς που θα ανακοινωθούν από αυτούς.

Δηλώσεις συμμετοχής για το τελικό στάδιο:
α) ΑΤΤΙΚΗ: Όλα τα ζεύγη που προκρίθηκαν θεωρείται ότι δήλωσαν συμμετοχή για τους τελικούς όλων των
κατηγοριών. Όσα ζεύγη προκρίθηκαν και δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στον τελικό, πρέπει να ακυρώσουν
τη συμμετοχή τους μέχρι και την Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2018 στην Γραμματεία της ΕΟΜ, email:
eom.manager@hellasbridge.org ώστε να συμπληρωθούν οι κενές θέσεις. Σε περίπτωση που ζεύγος, χωρίς να
ακυρώσει την συμμετοχή του, δεν παρουσιαστεί να αγωνιστεί στο τελικό στάδιο τις καθορισμένες από την
προκήρυξη αυτή ημέρες και ώρες, η παραπομπή και των δυο μελών του στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΕΟΜ θα
είναι αυτόματη.
β) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Τα Σωματεία – διοργανωτές είναι αποκλειστικά υπεύθυνα να δηλώσουν συμμετοχή των
ζευγών που προκρίθηκαν και επιθυμούν να συμμετάσχουν στους τελικούς από τον αγώνα που διοργάνωσαν,
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στη Γραμματεία της ΕΟΜ, email: eom.manager@hellasbridge.org μέχρι και τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018, ώρα
18:00.
5. Δικαιώματα συμμετοχής
Τα δικαιώματα συμμετοχής στους προκριματικούς της Αττικής και σε όλους τους τελικούς ορίζονται σε 25€ ανά αθλητή
και στάδιο. Για τους προκριματικούς όλων των άλλων αγώνων, τα δικαιώματα θα ορίζονται από τα Σωματεία –
διοργανωτές. Οι γεννηθέντες την 1-1-1993 και μετά, καθώς και οι στρατευμένοι, δικαιούνται έκπτωση 50% στο ποσό
που προαναφέρθηκε. Όσοι έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2000 και μετά δεν καταβάλλουν καθόλου δικαιώματα
συμμετοχής.
Οι αθλητές που επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ ως άνεργοι θα έχουν έκπτωση 50% τόσο στο Προκριματικό όσο και στο
Τελικό στάδιο, επιδεικνύοντας τη σχετική απόφαση του ΟΑΕΔ.
6. Τεχνικά στοιχεία
Οι προκριματικοί, και οι τελικοί όλων των κατηγοριών θα διεξαχθούν με βαθμολογία IMP's εναντίον του μέσου όρου,
και μετατροπή του συνόλου των IMΡs κάθε συνάντησης σε VPs.
O τελικός της κατηγορίας 12-16 θα γίνει σε δυο στάδια. Από το πρώτο στάδιο θα προκριθούν 12 ζεύγη τα οποία
αγωνιστούν σε 2ο στάδιο μεταξύ τους για τις θέσεις 1-12 ενώ τα υπόλοιπα 16 ζεύγη κατατάσσονται στις θέσεις 13- 28
σύμφωνα με την κατάταξή τους στο πρώτο στάδιο. Θα υπάρχει carry-over από το πρώτο στο δεύτερο στάδιο.
Στους αγώνες των κατηγοριών 12-16 θα χρησιμοποιηθούν χωρίσματα (screens) και στα 2 στάδια.
Στον προκριματικό 12-16 της Θεσσαλονίκης θα χρησιμοποιηθούν screens ακόμα και αν o αγώνας είναι ενιαίος με την
ενότητα 1-12.
Σε όλους τους τελικούς και στον προκριματικό 12-16 της Αττικής θα χρησιμοποιηθούν μηχανές καταχώρησης
αποτελεσμάτων Bridgemates II. Πιθανόν θα χρησιμοποιηθούν μηχανές καταχώρησης αποτελεσμάτων Bridgemates II
και σε άλλους προκριματικούς.
Οι διανομές σε όλους τους αγώνες, και στα δύο στάδια, θα είναι προμοιρασμένες από υπολογιστή, χωρίς απολύτως
κανέναν περιορισμό.
7. Master Points – Βαθμίδες αγώνων
α) Ο τελικός των Masters (12-16), ανήκει στη 1η βαθμίδα και ο προκριματικός στην 3η βαθμίδα.
β) Οι προκριματικοί και τελικοί όλων των άλλων αγώνων στην 3η βαθμίδα.
Σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΟΜ ο συντελεστής τραπεζιών του τελικού σταδίου υπολογίζεται επί του συνόλου
των τραπεζιών του προκριματικού.
Οι αγώνες του πρώτου και δεύτερου σταδίου του τελικού της κατηγορίας 12-16 ανήκουν επίσης στην 1η βαθμίδα.
Στον τελικό των Μάστερς θα απονεμηθούν και οι προβλεπόμενοι από τους κανονισμούς της ΕΟΜ βαθμοί προεθνικής.
8. Έπαθλα
Θα απονεμηθούν έπαθλα στους τρεις πρώτους νικητές της γενικής κατάταξης του Τελικού σε κάθε ενότητα.
9. Διαιτητές - Επιτροπή Εφέσεων
Θα ανακοινώνονται με τον Ειδικό Κανονισμό που θα εκδώσει ο διοργανωτής πριν από την έναρξη του κάθε σταδίου.
10. Οργανωτική Επιτροπή
Για τα τελικά στάδια όλων των κατηγοριών και τον προκριματικό Αττικής της ενότητας 12-16 Οργανωτική Επιτροπή
είναι η Επιτροπή Αγώνων της ΕΟΜ, που αποφασίζει με τα παρόντα μέλη της τελεσίδικα, για οποιοδήποτε οργανωτικό
θέμα προκύψει, χωρίς να τίθεται θέμα απαρτίας. Για το προκριματικό στάδιο, όλων των άλλων ενοτήτων η Οργανωτική
Επιτροπή θα ορίζεται τοπικά από τα Σωματεία-Διοργανωτές, σύμφωνα με τον Ειδικό Κανονισμό.
11. Ειδικά στοιχεία - Λεπτομέρειες
1. Συστήματα-συμβάσεις
Σχετικά με τα παιζόμενα συστήματα και συμβάσεις, ισχύουν οι κανονισμοί της ΕΟΜ που αναγράφονται στην επετηρίδα
της ΕΟΜ του 2018.
• Για τις ενότητες 12-16, 1-11 και 1-9 ισχύει ο Γενικός Κατάλογος Συμβάσεων της ΕΟΜ
• Για την ενότητα 1-6 ισχύει ο Περιορισμένος Κατάλογος Γ’ Συμβάσεων της ΕΟΜ
Σε οποιαδήποτε φάση των αγώνων, κάθε ζεύγος πρέπει να έχει συμπληρωμένη κάρτα συμβάσεων. Η κάρτα συμβάσεων
πρέπει να είναι εγκεκριμένο έντυπο της ΕΟΜ το οποίο είναι πανομοιότυπο με το αντίστοιχο της WBF και της EBL. Σε
όλες τις κατηγορίες εκτός της 12-16 μπορεί εναλλακτικά να χρησιμοποιηθεί η εγκεκριμένη συνοπτική κάρτα
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συμβάσεων της ΕΟΜ. Στην κάρτα συμβάσεων πρέπει, εκτός από τα προβλεπόμενα στοιχεία, να έχει περιγραφεί
αναλυτικά και οποιαδήποτε σύμβαση ή ακολουθία αγορών δεν περιγράφεται στο «εγχειρίδιο συμβάσεων» της
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μπριτζ ούτε και συμπεριλαμβάνεται στην επετηρίδα της ΕΟΜ 2018.
Εάν κάποιο ζεύγος δεν διαθέτει κάρτα συμβάσεων και χρησιμοποιήσει σύμβαση εκτός των περιγραφόμενων στο
εγχειρίδιο συμβάσεων, σε περίπτωση αμφιβολίας ο διαιτητής θα εφαρμόζει το άρθρο 75 του ΔΚΑΜ/2017 περί
λανθασμένης εξηγήσεως, και επί πλέον θα καταλογίζει πειθαρχική ποινή κατά την κρίση του.
Ακόμη, σε περίπτωση χρησιμοποιήσεως μη εγκεκριμένων συστημάτων ή συμβάσεων, ο διαιτητής έχει το δικαίωμα να
επιβάλει τη χρήση της κίτρινης κάρτας της ΕΟΜ ή «απολύτως φυσικού συστήματος» (μόνο Stayman και Blackwood).
2. Καθυστερημένη προσέλευση - Αποχώρηση ζεύγους
Ζεύγος που θα προσέλθει σε κάποια ημερίδα του αγώνα με καθυστέρηση μεγαλύτερη των 30 λεπτών, μηδενίζεται στη
συγκεκριμένη συνάντηση του αγώνα και οι αντίπαλοι του βαθμολογούνται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2.2.8 των
πάγιων κανονισμών της ΕΟΜ. Αυτό όμως δεν συνεπάγεται αποκλεισμό του ζεύγους από τον υπόλοιπο αγώνα, σύμφωνα
με το άρθρο 2.2.16 παράγραφος 3 των πάγιων κανονισμών της ΕΟΜ.
Σε περίπτωση άρνησης ζεύγους να παίξει εναντίον άλλου ζεύγους ή η καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του από τον
αγώνα σημαίνει αποκλεισμό του και μηδενισμό του από το υπόλοιπο μέρος του αγώνα. Οι αντίπαλοι αυτού του ζεύγους
βαθμολογούνται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2.2.8 των πάγιων κανονισμών της ΕΟΜ.
Επί πλέον, εάν δεν υπάρχει «ανωτέρα βία», η αποχώρηση, η άρνηση ή η μη προσέλευση αποτελεί και πειθαρχικό
παράπτωμα.
3. Οδοιπορικά
Αθλητές που θα συμμετάσχουν στο τελικό στάδιο του Πανελ. Πρωταθλήματος Κατηγοριών και αποδεδειγμένα
κατοικούν μόνιμα εκτός του Νομού διεξαγωγής του αγώνα της κατηγορίας που συμμετέχουν, δεν θα καταβάλουν
δικαιώματα συμμετοχής.
4. Κινητά τηλέφωνα και λοιπές συσκευές επικοινωνίας
Κατά την διάρκεια των αγώνων και μέσα στον αγωνιστικό χώρο απαγορεύεται η χρήση από τους αθλητές και τους
θεατές οποιασδήποτε συσκευής τηλεπικοινωνίας και ενδοεπικοινωνίας, όπως είναι τα κινητά τηλέφωνα, τάμπλετς,
ασύρματα τηλέφωνα, κ.λπ..
Εάν οι αθλητές ή οι θεατές έχουν μαζί τους τέτοιες συσκευές, υποχρεούνται κατά τη διάρκεια του αγώνα να τις έχουν
απενεργοποιημένες ώστε να μην εκπέμπουν ή δέχονται κανένα σήμα ηχητικό ή οπτικό, ή να είναι σε κατάσταση
αναμονής κλήσεως. Σε περίπτωση ειδικής ανάγκης, ο μοναδικός αρμόδιος για να επιτρέψει χρήση τέτοιας συσκευής
είναι ο επικεφαλής διαιτητής.
Παράβαση των ανωτέρω επισύρει πειθαρχική ποινή από τον διαιτητή.
5. Αντικαταστάσεις
Σύμφωνα με το άρθρο 2.2.15 του Κανονισμού (αντικαταστάσεις), επιτρέπεται το πολύ μία (1) αντικατάσταση και για
τα δύο στάδια, σε όλες τις κατηγορίες. Ειδικά για την κατηγορία 12-16 δεν επιτρέπεται αντικατάσταση στο τελικό
στάδιο. Απαραίτητη προϋπόθεση: Ο αντικαταστάτης πρέπει να είναι της ιδίας ή μικρότερης κατηγορίας από τον
αντικαθιστάμενο και οπωσδήποτε όχι μεγαλύτερης (άρθρο 2.2.15.2.1 Κανονισμών ΕΟΜ).
6. Ισχύοντες Κανονισμοί
Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον ΔΚΑΜ/2017, τους Κανονισμούς της ΕΟΜ, τις αποφάσεις του Δ.Σ. της
ΕΟΜ, τις διατάξεις της προκήρυξης αυτής και των Ειδικών Κανονισμών που θα εκδίδονται. Σε περίπτωση συγκρούσεων
διατάξεων μεταξύ των παραπάνω, υπερισχύει ο κανονισμός σύμφωνα με την προαναφερθείσα σειρά (δηλαδή
υπερισχύει ο ΔΚΑΜ, μετά οι Κανονισμοί της ΕΟΜ κλπ).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οτιδήποτε δεν διευκρινίζει αυτή η προκήρυξη, ως και διάφορα στοιχεία που θα προκύψουν εν τω μεταξύ,
θα ανακοινωθούν με Ειδικό Κανονισμό ή με νεότερη ανακοίνωση της ΕΟΜ.

Από την Επιτροπή Αγώνων της ΕΟΜ
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