Πανελλήνιο πρωτάθλημα Μικτών ομάδων 2019

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2018
Αριθ. Πρωτ. 236/18/ΠΜ/εμ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 70/2018

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΜΙΚΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 2019
Η Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ προκηρύσσει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μικτών Ομάδων
για το 2019, ως εξής:
1. Ημερομηνίες διεξαγωγής
Παρασκευή
Σάββατο
Κυριακή

11 Ιανουαρίου
12 Ιανουαρίου
13 Ιανουαρίου

ώρα έναρξης
ώρα έναρξης
ώρα έναρξης

20:30
18:00
11:00

2. Ενότητες και τόποι διεξαγωγής
Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε τέσσερις ενότητες κατηγοριών: 1-16, 1-11, 1-9 και 1-6. Κάθε
ενότητα θα αγωνιστεί ανεξάρτητα και θα έχει την δική της κατάταξη και βαθμούς διάκρισης
και τους δικούς της νικητές και έπαθλα.
Τόποι διεξαγωγής
Κατηγορία 1-16:
Τα εντευκτήρια του Όμιλου Αγωνιστικού Μπριτζ Κηφισιάς (Ο.Α.Μ.Κη.), Κηφισίας 70, 151
25 Μαρούσι, τηλ. 210 807 9917, 698 744 4414
Κατηγορία 1-11:
Τα εντευκτήρια του Όμιλου Αγωνιστικού Μπριτζ – Λέσχη Επιστημόνων (Ο.Α.Μ.Λ.Ε.),
Ιπποκράτους 6-8, 151 23 Μαρούσι, τηλ. 210 685 5191
Κατηγορία 1-9:
Τα εντευκτήρια του Α.Ε. ‘Ίκαρος’ Καλλιθέας (Ίκαρος), Λ. Ελευθερίου Βενιζέλου 78, Νέα
Σμύρνη, τηλ. 694 436 0932
Κατηγορία 1-6:
Τα εντευκτήρια του Αθηναϊκού Όμιλου Μπριτζ (Α.Ο.Μ.), Μιχαλακοπούλου 181, 115 27
Αθήνα, τηλ. 210 775 9674, 690 689 0500
3. Συμμετοχή
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλες οι ομάδες που αποτελούνται από 4 έως 6 αθλητές-τριες, εκ
των οποίων 2 τουλάχιστον είναι άνδρες και 2 τουλάχιστον είναι γυναίκες, και έχουν όλοι
καταβάλει το παράβολο του Αγωνιστικού Δελτίου της ΕΟΜ για το 2018. Σε όλη τη διάρκεια
των αγώνων η σύνθεση του κάθε ζεύγους που αγωνίζεται θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά έναν
άνδρα και μία γυναίκα.
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Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι την Πέμπτη 10 Ιανουαρίου ώρα 12:00 μόνο
μέσω της ειδικής εφαρμογής στον ιστότοπο της ΕΟΜ www.hellasbridge.org. Για κάθε
πρόβλημα επικοινωνείτε με τα γραφεία της ΕΟΜ τηλ. 210 7480400-3, Δευτέρα έως
Παρασκευή 10:00 - 18:00.
Μετά από αυτή την προθεσμία, μπορεί να γίνουν δεκτές από την ΕΟΜ επιπλέον συμμετοχές
(κατά σειρά προτεραιότητας) μόνο με απόφαση της επιτροπής αγώνων.
Τα δικαιώματα συμμετοχής ορίζονται σε 100€ ανά ομάδα, ανεξαρτήτως αριθμού αθλητών.
Οι ομάδες που περιλαμβάνουν αθλητές-τριες γεννηθέντες την 01-01-1994 και μετά ή
στρατευμένους, δικαιούνται έκπτωσης 10% στο παραπάνω ποσό για κάθε έναν τέτοιο αθλητήτρια. Οι ομάδες που περιλαμβάνουν αθλητές-τριες γεννηθέντες την 01-01-2001 και μετά
δικαιούνται έκπτωσης 20% στο παραπάνω ποσό για κάθε έναν τέτοιο αθλητή-τρια.
Οι ομάδες που περιλαμβάνουν αθλητές-τριες που επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ ως άνεργοι
δικαιούνται έκπτωσης 10% για κάθε έναν τέτοιο αθλητή-τρια με την υποβολή αντίγραφου της
επιδότησης.
Οι ομάδες που θα αποτελούνται αμιγώς από αθλητές-τριες που διαμένουν μόνιμα στην
Περιφέρεια δεν καταβάλουν δικαιώματα συμμετοχής. Ομάδα που αποτελείται από αθλητέςτριες της Αττικής και αθλητές-τριες της Περιφέρειας καταβάλλει για δικαίωμα συμμετοχής την
αναλογία των αθλητών-τριών της Αττικής.
4. Τεχνικά στοιχεία
Ανάλογα με την συμμετοχή σε κάθε κατηγορία, οι αγώνες θα γίνουν είτε με σύστημα Round
Robin είτε με σύστημα Danish – Swiss κατόπιν απόφασης της επιτροπής αγώνων.
Σε όλες τις περιπτώσεις η βαθμολογία θα είναι με μετατροπή του αποτελέσματος κάθε
διανομής σε IMPs και στη συνέχεια των IMP’s σε VP’s σύμφωνα με την ισχύουσα κλίμακα
της WBF.
Το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον ισχύοντα ΔΚΑΜ/17 και τους Κανονισμούς της
ΕΟΜ.
Το ακριβές πρόγραμμα των αγώνων και η κίνηση θα ανακοινωθούν με τον Ειδικό Κανονισμό.
5. Master Points - Έπαθλα
Οι αγώνες όλων των κατηγοριών ανήκουν στην 3η βαθμίδα. Θα απονεμηθούν στους
δικαιούχους τα αντίστοιχα μαύρα, χρυσά και πλατινένια master points.
Δικαίωμα βαθμών διάκρισης και βράβευσης έχουν όσοι αθλητές έλαβαν μέρος τουλάχιστον
στο 1/3 των διανομών του πρωταθλήματος.
Έπαθλα θα απονεμηθούν στους αθλητές των 3 πρώτων ομάδων της τελικής κατάταξης, κάθε
κατηγορίας, εφόσον όμως συμμετέχουν τουλάχιστον 12 ομάδες. Στην αντίθετη περίπτωση θα
απονεμηθούν στους αθλητές των 2 πρώτων ομάδων μόνο. Οι αθλητές-τριες που θα
βραβευτούν θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρθηκαν
προηγουμένως.
Η απονομή των επάθλων θα γίνει μετά το τέλος των αγώνων.
6. Διαιτητές - Επιτροπή Εφέσεων
Θα ανακοινωθούν με τον Ειδικό Κανονισμό.
7. Συμβάσεις – Συστήματα
Στον αγώνα κατηγοριών 1-16, 1-11 και 1-9 ισχύει ο "Γενικός Κατάλογος Συστημάτων της
ΕΟΜ". Στον αγώνα κατηγοριών 1-6 ισχύει ο "Περιορισμένος Κατάλογος Β΄ Συστημάτων της
ΕΟΜ".
Απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε συστήματος ή συμβάσεως που δεν έχει εγκριθεί από την
ΕΟΜ (βλ. επετηρίδα ΕΟΜ 2018) και δεν περιγράφεται αναλυτικά στην κάρτα συμβάσεων. Σε
αντίθετη περίπτωση, ο διαιτητής μπορεί να καταργήσει τη χρήση ορισμένων συμβάσεων ή
ακόμη και να επιβάλει τη χρήση της κίτρινης κάρτας της ΕΟΜ ή απολύτως φυσικού
συστήματος (μόνο Stayman και Blackwood).
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8. Κινητά
Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ή άλλων συσκευών επικοινωνίας εντός της
αίθουσας και κατά τη διάρκεια του αγώνα, εκτός αν δοθεί από τον διαιτητή προσωπική άδεια
για περίπτωση μεγάλης ανάγκης.
Οι παραβάτες θα διώκονται πειθαρχικά από τον διαιτητή.
9. Οργανωτική Επιτροπή
Η 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.
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 ισχύοντος ΔΚΑΜ 2017.
Οτιδήποτε δεν διευκρινίζει αυτή η προκήρυξη θα ανακοινωθεί με τον Ειδικό Κανονισμό.
Από την Επιτροπή Αγώνων της ΕΟΜ

