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Αθήνα,  15 Νοεμβρίου 2018 

Αριθ. Πρωτ. 224/18/ΕΑ/αμ 
 

6ο ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΡΗΤΗΣ 2018 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  
 

Μετά τις δηλώσεις συμμετοχής και λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων των Παγίων Κανονισμών 

της ΕΟΜ αρ.2 & 3, και της προκήρυξης των αγώνων, προέκυψαν τα εξής στοιχεία: 

1. Τρόπος διεξαγωγής – Τόπος, ημερομηνίες και ώρες έναρξης 

Οι αγώνες θα διεξαχθούν στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Ρεθύμνου τις εξής ημέρες και ώρες: 

 

Σάββατο 17 Νοεμβρίου 2018 17:30 

Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2018 10:30 

2. Κίνηση – Υπολογισμός αποτελεσμάτων 

Οι αγώνες θα γίνουν με το σύστημα Round Robin σε συναντήσεις των 8 διανομών.  

Οι συμμετέχουσες ομάδες κατατάσσονται ως προς το σύνολο των VPs που συγκέντρωσαν σε όλες τις 

συναντήσεις τους. 

Ο Διευθυντής του αγώνα έχει δικαίωμα να μετατρέψει την κίνηση και τον αριθμό των 

διανομών κατά την κρίση του, όπως και να δεχτεί εκπρόθεσμα δηλωθείσες ομάδες. 

2. Δικαιώματα συμμετοχής – Βαθμοί διάκρισης - Έπαθλα 

Τα δικαιώματα συμμετοχής ορίζονται σε 60 ευρώ ανά ομάδα για όλο τον αγώνα. 

Σε όλες οι συναντήσεις, απονέμονται πρόσθετοι βαθμοί διάκρισης ανά συνάντηση. Βαθμοί διάκρισης 

επίσης (μαύροι, χρυσοί, πλατινένιοι) απονέμονται στην τελική ενιαία κατάταξη του διημέρου. 

Όλοι οι αγώνες ανήκουν στην 3η βαθμίδα.   

Δικαίωμα βράβευσης και απονομής βαθμών διάκρισης στην τελική κατάταξη έχουν όσοι αθλητές  

λάβουν μέρος τουλάχιστον στο 1/3 των διανομών του αγώνα. 

Κύπελλα θα αθλοθετήσει η ΕΟΜ στο πρώτο Σωματείο της τελικής κατάταξης κάθε ενότητας και 

μετάλλια στα μέλη της ομάδας. 

 

3. Κάρτες συμβάσεων – Kάπνισμα - Κινητά 

Κάθε ζεύγος πρέπει να έχει συμπληρωμένη κάρτα συμβάσεων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η 

συνοπτική κάρτα συμβάσεων της ΕΟΜ.  
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Απαγορεύεται εντελώς η χρήση κινητών τηλεφώνων ή άλλων συσκευών επικοινωνίας με ηχητική ή 

παλμική κλήση. Οι παίκτες και θεατές υποχρεούνται κατά τη διάρκεια του αγώνα να τα έχουν 

απενεργοποιημένα εκτός αν δοθεί προσωπική άδεια από το διαιτητή για περίπτωση ανάγκης. 

Οι αγωνιζόμενοι απαγορεύεται να παρακολουθούν διανομές που παίζονται σε άλλο τραπέζι. Κατά τη 

διάρκεια του αγώνα οι παίκτες δεν εξέρχονται από την αίθουσα παρά μόνο κατόπιν αδείας του 

διαιτητή.  

4. Διευθυντής αγώνα - Επιτροπή Εφέσεων 

Διευθυντής αγώνα θα είναι ο Φ. Σαράτσης (τηλ. 6974 412988), Πτυχιούχος Διαιτητής της ΕΟΜ που 

μπορεί να ορίσει βοηθούς κατά την κρίση του. 

Επιτροπή Εφέσεων 

Η μόνιμη επιτροπή εφέσεων της ΕΟΜ.  

5. Κλήρωση - Ομάδες - Αρχηγοί 

 

Η κλήρωση των αριθμών των ομάδων θα γίνει από τον Διαιτητή 10 λεπτά πριν την έναρξη των 

αγώνων. 

 

Κατηγορία όπεν 

 

Αριθμός          Σωματείο                                Αρχηγός 

  OM Ηρακλείου 1 Πετράκης Γ. 

  Ρεθεμνιακός ΟΜ 1 Μαμαλάκης Γ. 

  Ρεθεμνιακός ΟΜ 2 Κουταλάς Μ. 

 Ρεθεμνιακός ΟΜ 3 Χατζηδάκης Μ. 

 Ρεθεμνιακός ΟΜ 4 Σταυριανακης Μ 

 ΟΑΜ Χανίων 1 Χαζηρακης Ε  

 ΟΑΜ Χανίων 2 Ακασιαδης Ι 

 

Κατηγορία 1-9 

 

Αριθμός          Σωματείο                                Αρχηγός 

  OM Ηρακλείου 1 Μπακιρλής Ε.  

  ΟΜ Ηρακλείου 2 Σηφάκη Ε. 

  ΟΜ Ηρακλείου 3 Χατζάκης Σ. 

  ΟΜ Ηρακλείου 4 Δοκιανάκη Ο. 

  Ρεθεμνιακός ΟΜ  Τζίνας Α.  

 ΟΑΜ Χανίων  Φωτοπουλος Γ  

 ΛΑΤΩ Αγ. Νικολάου Παπαδάκης  Κ. 

 

Κάθε συμμετέχων συμφωνεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του παρόντος ειδικού 

κανονισμού, της προκήρυξης του αγώνα, όπως και όλες τις σχετικές διατάξεις των κανονισμών της 

ΕΟΜ και του ΔΚΑΜ/2007. 

 

Από την Επιτροπή Αγώνων της ΕΟΜ 


