
                                        ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΑΜΡ

O OAMΡ διοργανώνει προκριματικό αγώνα, για το 42ο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα ζευγών κατηγοριών 2019 στις ενότητες 1-6, 1-9, 1-12 & 12-16.  

Τόπος διεξαγωγής: Εγκαταστάσεις του ομίλου μας (Ξενοδοχείο Σεμίραμις). 

Τρόπος και χρόνος διεξαγωγής: 
α) O αγώνας στις ενότητες 1-12 & 12-16 θα είναι ενιαίος και θα διεξαχθεί με 
screens την Τετάρτη 20/11, την Παρασκευή 22/11 και την Κυριακή 24/11.  
 β) Ο αγώνας στις ενότητες 1-6 & 1-9 θα είναι ενιαίος και θα διεξαχθεί την 
Τρίτη 19/11, την Πέμπτη 21/11 και το Σάββατο 23/11. 
Ώρα έναρξης όλων των ημερίδων 21:00 εκτός των ημερίδων Σαββάτου και 
Κυριακής που θα αρχίσουν στις 19:00. 
γ) 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 1-12, 12-16 & 1-6, 1-9 θα διεξαχθούν εφόσον 
υπάρχει  ελάχιστη συνολική συμμετοχή έξι (6) ζευγών.      
Δικαίωμα συμμετοχής στην κάθε ενότητα κατηγοριών έχουν τα ζεύγη των 
οποίων και οι δύο παίκτες ανήκουν στην ίδια ενότητα, σύμφωνα με την 
τελευταία επίσημη κατάσταση Σεπτεμβρίου 2019 που δημοσιεύτηκε στο 
Διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της ΕΟΜ. Ζεύγη που ο ένας αθλητής είναι 
κατηγορίας 11 και ο άλλος κατηγορίας 13 ή μεγαλύτερης επιτρέπεται να 
συμμετάσχουν στον αγώνα 12-16. 
δ) Ο αγώνας θα διεξαχθεί με προμοιρασμένες διανομές χωρίς κανέναν 
απολύτως περιορισμό, με βαθμολογία IMP's εναντίον του μέσου όρου, 
και μετατροπή του συνόλου των IMΡs κάθε συνάντησης σε VPs. 
Θα ισχύουν ο ΔΚΑΜ/17, οι Πάγιοι Κανονισμοί της ΕΟΜ και η προκήρυξη του 
Πρωταθλήματος. 

Διαιτητής των αγώνων θα είναι ο Κώστας Κελεπέρας. 
Δικαίωμα συμμετοχής: Oρίζεται σε  15 ευρώ ανά αθλητή. 
Βαθμίδα: Ο αγώνας ανήκει στην 3η Βαθμίδα και στους δικαιούχους θα 
απονεμηθούν οι ανάλογοι Βαθμοί Διάκρισης. Επίσης στο 1ο ζεύγος κάθε 
ενότητας θα απονεμηθεί έπαθλο από τον όμιλο μας. Απαραίτητη προυπόθεση
για την απονομή επάθλου είναι η συμμετοχή τουλάχιστον τριών ζευγών στον 
αγώνα της ενότητας.  

Επιτροπή εφέσεων : Η μόνιμη επιτροπή εφέσεων της ΕΟΜ
Η Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα: το Δ.Σ. του Ομίλου  




