Προς όλα τα Σωματεία – Μέλη
Αθήνα, 2 Ιανουαρίου 2019
Αρ. πρωτ. 1/19/ΠΜ/εμ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1/2019
Προκήρυξη 7ου Διασυλλογικού Κυπέλλου Αττικής 2019
Προκηρύσσεται το 7ο Διασυλλογικό Κύπελλο Αττικής 2019 σε 4 ενότητες
κατηγοριών: Όπεν, 1-11, 1-9 και 1-6.
Για τις ειδικές κατηγορίες Μικτών Ομάδων και Seniors θα προκηρυχθεί
Διασυλλογικό Κύπελλο Αττικής σε χωριστές ημερομηνίες, με νεότερη ανακοίνωση.
Όροι διεξαγωγής 7ου Διασυλλογικού Κυπέλλου Αττικής:
1. Στους αγώνες αυτούς μπορούν να συμμετάσχουν όσα Σωματεία επιθυμούν,
ανεξάρτητα αν η έδρα τους είναι στην Αττική η όχι.
2. Κάθε ημερίδα των αγώνων θα διεξάγεται Σάββατο με ώρα έναρξης 11.00 το πρωί.
3. Κάθε Σωματείο μπορεί να συμμετέχει με μία ή δύο ομάδες σε κάθε μια από τις
ενότητες κατηγοριών Όπεν, 1-11, 1-9 και 1-6.
4. Οι αγώνες θα διεξαχθούν αρχικά με σύστημα Swiss ώστε να προκριθούν οκτώ (8)
ομάδες σε κάθε ενότητα και στη συνέχεια με σύστημα νοκ άουτ. Ο ακριβής τρόπος
διεξαγωγής θα ανακοινωθεί μόλις οριστικοποιηθούν οι συμμετοχές σε κάθε
κατηγορία.
5. Κάθε ομάδα μπορεί να έχει στη σύνθεσή της έως 10 αθλητές ανά ομάδα και σε
κάθε ημερίδα έως 6.
6. Όσοι αθλητές μεταγραφούν σε άλλο Σωματείο τον Φεβρουάριο 2019 και έχουν
αγωνιστεί με το παλαιό τους Σωματείο σε μια ή δύο ημερίδες δεν θα μπορέσουν να
συνεχίσουν να συμμετέχουν στους αγώνες.
7. Οι αγώνες θα είναι 3ης βαθμίδας και θα απονέμονται οι αναλογούντες
πλατινένιοι, χρυσοί και μαύροι βαθμοί διάκρισης. Έπαθλα θα απονέμονται από την
ΕΟΜ στις 3 πρώτες ομάδες (Στις δυο, εάν η συμμετοχή είναι μικρότερη από 10
ομάδες).

8. Τα δικαιώματα συμμετοχής σε κάθε ημερίδα θα είναι 32 ευρώ ανά ομάδα με τις
καθιερωμένες εκπτώσεις για νέους, στρατευμένους και ανέργους ΟΑΕΔ. Δεν θα
δίνονται οδοιπορικά.
9. Οι αγώνες θα διεξάγονται εκ περιτροπής ανά ημερίδα σε Σωματεία της Αττικής.
10. Ημερομηνίες διεξαγωγής του 7ου Διασυλλογικού Κυπέλλου Αττικής:
Σάββατο, 19 Ιανουαρίου 2019
Σάββατο, 02 Φεβρουαρίου 2019
Σάββατο, 06 Απριλίου 2019
Σάββατο, 20 Απριλίου 2019
Τις δυο πρώτες ημερίδες θα γίνει ο προκριματικός γύρος.
11. Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται από τα Σωματεία στα γραφεία της ΕΟΜ έως
την Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019 με email στο eom.manager@hellasbridge.org . Οι
δηλώσεις συμμετοχής θα αφορούν ομάδες ανά ενότητα και αρχηγούς ομάδων και
όχι πλήρεις συνθέσεις.
12. Ειδικός κανονισμός με τις υπόλοιπες λεπτομέρειες του αγώνα θα εκδοθεί την
Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019.
**Σε περίπτωση που μεταφερθεί ημερίδα μετά την 1η Μαΐου, όσοι αθλητές προβιβαστούν
κατηγορία μετά το 1ο τετράμηνο του 2019 θα έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν να αγωνίζονται
στην κατηγορία όπου ξεκίνησαν.
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