
    
 

ΟΜΙΛΟΣ  ΜΠΡΙΤΖ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 

42ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΖΕΥΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 2019 
ΕΙΔΙΚΟΣ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  

 

 
Ο Όμιλος Μπριτζ Ηρακλείου διοργανώνει τριήμερο προκριματικό αγώνα για το 42ο 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών Κατηγοριών 2019 για τις ενότητες 1-6, 1-9, 1-12 και 12-16. 

 
Τόπος διεξαγωγής: Οι εγκαταστάσεις της Περιηγητικής Λέσχης Ηρακλείου, Μέγαρο Ντορέ 
(4ος όροφος), Πλ. Ελευθερίας, Ηράκλειο. 

 

Ώρες διεξαγωγής: Παρασκευή 22/11, ώρα 20:45 
         Σάββατο 23/11, ώρα 19:00 
                                Κυριακή 24/11, ώρα 19:00 

 

Τρόπος διεξαγωγής: Θα διεξαχθούν δύο ανεξάρτητοι αγώνες, ένας για τις κατηγορίες         
1-6, 1-9 και ένας για τις κατηγορίες 1-12, 12-16, σύμφωνα με την προκήρυξη του 
πρωταθλήματος, εφόσον δηλώσουν συμμετοχή 6 (έξι) ζεύγη τουλάχιστον σε κάθε αγώνα 
και 2 (δύο) τουλάχιστον σε κάθε ενότητα. Σε περίπτωση συμμετοχής 6 τουλάχιστον ζευγών 
στην κατηγορία 12-16 θα διεξαχθεί χωριστός προκριματικός γι αυτή την ενότητα και η 1-12 
θα ενσωματωθεί σε ενιαίο αγώνα με τις 1-6 και 1-9. Ο αγώνας θα διεξαχθεί με 
προμοιρασμένες διανομές χωρίς κανέναν περιορισμό και η βαθμολογία θα υπολογίζεται σε 
IMPs εναντίον του μέσου όρου και μετατροπή του συνόλου των IMΡs κάθε συνάντησης σε 
VPs. Θα ισχύει ο ΔΚΑΜ/2017, οι Πάγιοι Κανονισμοί της ΕΟΜ και η προκήρυξη του 
πρωταθλήματος. 

 

Δηλώσεις συμμετοχής: Θα γίνονται δεκτές μέχρι την Πέμπτη 21/11/19, ώρα 18:00. Μετά 
το πέρας της παραπάνω προθεσμίας συμμετοχές θα γίνονται δεκτές μόνο σε περίπτωση 
που εξυπηρετείται η κίνηση. 

 

Δικαίωμα συμμετοχής: Ορίζεται σε 15 € ανά αθλητή. Οι γεννηθέντες την 1-1-1994 και 
μετά, καθώς και οι στρατευμένοι, δικαιούνται έκπτωση 50% στο ποσό που προαναφέρθηκε. 
Όσοι έχουν γεννηθεί από την 1-1-2001 και μετά δεν καταβάλλουν καθόλου δικαιώματα 
συμμετοχής. Οι αθλητές που επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ ως άνεργοι θα έχουν έκπτωση  
50%, επιδεικνύοντας τη σχετική απόφαση του ΟΑΕΔ. 

 

Διαιτητής: Διαιτητής του αγώνα θα είναι ο Πτυχιούχος Διαιτητής της ΕΟΜ κ. Φίλιππος  
Σαράτσης [Α.Μ. 1258], ο οποίος δικαιούται να είναι και παίζων κατόπιν απόφασης της Γ.Σ. 
της  ΕΟΜ για τους  Προκριματικούς Πανελληνίων Πρωταθλημάτων της Περιφέρειας. 

 



Βαθμίδα: Ο αγώνας ανήκει στην 3η Βαθμίδα και στους δικαιούχους θα απονεμηθούν οι 
ανάλογοι Μαύροι, Χρυσοί και Πλατινένιοι Βαθμοί Διάκρισης. 

 

Επιτροπή Εφέσεων: Η μόνιμη επιτροπή εφέσεων της ΕΟΜ. 

 

Η οργανωτική επιτροπή του αγώνα αποτελείται από την επιτροπή αγώνων του ομίλου μας. 
 
Πληροφορίες – Δηλώσεις Συμμετοχής: Καμαριανάκης Μάνος, τηλ. 6946-414149 
                                 Σαράτσης Φίλιππος, τηλ. 6974-412988 


