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ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΑΜΡ 

 

O OAMΡ διοργανώνει προκριματικό αγώνα, για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
ζευγών 2020 στις ενότητες 1-6, 1-9, 1-11 & όπεν.   

 
 1. Τόπος διεξαγωγής 
Ο αγώνας θα γίνει  στις νέες εγκαταστάσεις του ΟΑΜΡ (επί της λεωφόρου 

Ρόδου-Λίνδου 4ο χλμ) .   
 
2.Χρονος και Τρόπος διεξαγωγής  

α) Ο αγώνας στις ενότητες 1-6 & 1-9 θα είναι ενιαίος, όπως ενιαίος θα είναι και 
ο αγώνας στις ενότητες 1-11 & όπεν, ο οποίος θα διεξαχθεί με screens. Και οι 
δύο αγώνες θα γίνουν  την Πέμπτη 16/01/20 ώρα 21:00, την 
Παρασκευη17/01/20 ώρα 2100 και την Κυριακή 19/01/20 ώρα 19:00. 
  
β) Απαραίτητη προυπόθεση για να διεξαχθεί αγώνας κάθε ενότητας είναι να 
παίζουν τουλάχιστον δύο (2) ζεύγη αμιγώς ανήκοντα στην ίδια ενότητα. Οι 
παραπάνω δύο ενιαίοι αγώνες 1-11, όπεν & 1-6, 1-9 θα διεξαχθούν εφόσον 
υπάρχει  ελάχιστη συνολική συμμετοχή έξι (6) ζευγών.       
 
γ) Ο αγώνας θα διεξαχθεί με προμοιρασμένες διανομές από Η/Υ χωρίς 
κανέναν απολύτως περιορισμό. Η  βαθμολογία  θα  είναι  σε  Matchpoints 
(σύστημα  ακεραίου  τοπ).  
Θα ισχύουν ο ΔΚΑΜ/17, οι Πάγιοι Κανονισμοί της ΕΟΜ και η προκήρυξη του 
Πρωταθλήματος.  
 
   3. Όροι  συμμετοχής 
Δικαίωμα συμμετοχής στην κάθε ενότητα κατηγοριών έχουν τα ζεύγη των 
οποίων και οι δύο παίκτες ανήκουν στην ίδια ενότητα, σύμφωνα με τους 
όρους της προκήρυξης αυτής και την τελευταία επίσημη κατάσταση της ΕΟΜ      

και έχουν  καταβάλει το  παράβολο  Αγωνιστικού  Δελτίου  της  ΕΟΜ  για  το  
2019. 
Προθεσμία Δηλώσεων Συμμετοχής μέχρι την Τετάρτη  15/01/20 και ώρα 
21:00.  
Τυχόν  εκπρόθεσμες δηλώσεις  συμμετοχής μπορεί να γίνουν δεκτές μόνο 
κατά την κρίση του διαιτητή. Το κάθε ζεύγος πρέπει απαραίτητα να δηλώσει σε 
ποια ενότητα αγωνίζεται.    
Δικαίωμα συμμετοχής: Oρίζεται σε  15 ευρώ ανά αθλητή. Το  ποσό  θα  
καταβληθεί  ολόκληρο  την  πρώτη  ημέρα  των  αγώνων. 
Στο 1ο ζεύγος κάθε ενότητας θα απονεμηθεί έπαθλο από τον όμιλο μας. 
Απαραίτητη προυπόθεση για την απονομή επάθλου είναι η συμμετοχή 
τουλάχιστον τεσσάρων ζευγών στον αγώνα της ενότητας.   
 

4. Διαιτητής, Eπιτροπή Εφέσεων, Οργανωτική Επιτροπή 
 Διαιτητής είναι ο Κελεπέρας Κώστας. Επιτροπή εφέσεων: Η μόνιμη 

επιτροπή εφέσεων της ΕΟΜ. Οργανωτική Επιτροπή: το Δ.Σ. του Ομίλου   
To Δ.Σ. του Ομίλου  

 


