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ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΑΝΙΣΜΟΣ

Ο Αρκαδικός Όμιλος Αγωνιστικού Bridge (Αρκ.Ο.Α.Μ.) διοργανώνει αγώνες της προκριματικής
φάσης  του  54ου  Πανελληνίου  Πρωταθλήματος  Ζευγών  2020.  Οι  αγώνες  θα  γίνουν  στις
κατηγορίες 1-6, 1-9, 1-11 και OPEN.

1. Τόπος Διεξαγωγής:
Τόπος Διεξαγωγής θα είναι τα εντευκτήρια του ομίλου στο CINEVILLE στη Τρίπολη, οδός 
Δημητρακοπούλου 30.

2. Χρόνος Διεξαγωγής:
 Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 20:00 και
Δευτέρα  27 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 20:00.

3. Τεχνικά Στοιχεία:
Οι αγώνες θα είναι 3ης βαθμίδας και θα διεξαχθούν με το σύστημα ακέραιου τοπ (match points) 
και σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον ΔΚΑΜ 2017, και τους Πάγιους Κανονισμού της ΕΟΜ. 
Θα απονεμηθούν τα ανάλογα μαύρα, χρυσά και πλατινένια Master Points.
Ελάχιστος αριθμός συμμετοχών 6 ζευγών συνολικά και 2 ανά κατηγορία, ώστε να προκριθεί 1 
ζεύγος.
Οι διανομές θα είναι προμοιρασμένες από ηλεκτρονικό υπολογιστή χωρίς κανένα περιορισμό. 
Στο τέλος κάθε ημερίδας θα δοθεί αντίγραφό στους αθλητές. 
Για τις κατηγορίες 1-6, 1-9, 1-11 προκρίνεται το 50% των συμμετεχόντων ζευγών.

4. Διαιτητής
Ο Διαιτητής του αγώνα θα είναι ο Παναγιώτης Γιωνάς (ΑΜΑΣ: 10850) Έμπειρος Διαιτητής 
κατόπιν άδεια της ΕΟΜ.

5. Επιτροπή εφέσεων
Η μόνιμη επιτροπή εφέσεων της ΕΟΜ.

6. Κινητά Τηλέφωνα
Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση κινητών τηλεφώνων ή άλλων συσκευών επικοινωνίας τόσο 
από τους αθλητές όσο και από τους θεατές.. Επιτρέπεται μόνο για ειδικό λόγο, κατόπιν 
προσωπικής άδειας του Διαιτητή. Οι παραβάτες θα διώκονται πειθαρχικά από τον Διαιτητή. 

7. Δικαιώματα συμμετοχής 
Τα δικαιώματα συμμετοχής ορίζονται στα 10€ για όλους τους αθλητές Ισχύει η έκπτωση 50% για 
άνεργους, στρατευμένους και γεννηθέντες μετά την 1-1-1994. Οι γεννηθέντες μετά την 1-1-2001
(κάτω των 18 ετών) δεν καταβάλλουν δικαιώματα συμμετοχής.
Δικαίωμα συμμετοχής στη κάθε κατηγορία έχουν τα ζεύγη που και τα δυο μέλη τους ανήκουν
στη κάθε  κατηγορία, σύμφωνα με την κατάταξη της ΕΟΜ την 1η Ιανουαρίου 2020 και επίσης
έχουν ανανεωμένο αγωνιστικό δελτίο για το 2019. Αθλητές με ανενεργό δελτίο ή δελτίο που δεν
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είναι ενημερωμένο για το 2019 δεν θα τους επιτραπεί η συμμετοχή.

8. Δηλώσεις Συμμετοχής
Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 6976766951 (Τάκης Γιωνάς).

Όλοι οι συμμετέχοντες αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντος ειδικού κανονισμού
καθώς και της ανακοίνωσης 2/2020 της ΕΟΜ.

Η Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα αποτελείται από τα παρόντα μέλη του ΔΣ του Αρκ.Ο.Α.Μ. 
και θα αποφασίζει τελεσίδικα για οργανωτικά θέματα.

(Σφραγίδα Σωματείου)
Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Αγγελόπουλος
Παναγιώτης Γιωνάς

Ο Γενικός Γραμματέας
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