
 

 

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2019  

                                                                                                                                    Αριθ. Πρωτ. 49/19 

Προς όλα τα Σωματεία – Μέλη 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 19/19 

Προκηρύσσεται το 2ο Διασυλλογικό Κύπελλο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης με τους 

εξής αρχικούς όρους: 

1. Διοργανωτής των αγώνων για το έτος 2019 θα είναι ο Μορφωτικός Αθλητικός 

Σύλλογος Δράμας «Γαλαξίας». 

2. Στους αγώνες αυτούς μπορούν να συμμετέχουν όσα Σωματεία επιθυμούν, 

ανεξάρτητα αν η έδρα τους βρίσκεται στην Ανατολική Μακεδονία & Θράκη.  

3. Κάθε Σωματείο, δικαιούται να συμμετέχει με μια ή και περισσότερες ομάδες σε κάθε 

μια από τις εξής ενότητες κατηγοριών: Open, 1-9, 1-6 και Μαθητών περιόδου 2018-

19. 

4. Θα διεξαχθεί αγώνας ομάδων ξεχωριστός ανά κατηγορία. Δύναται να γίνει 

συγχώνευση κατηγοριών, ανάλογα με τις δηλώσεις συμμετοχής κατά την κρίση της 

οργανωτικής επιτροπής. 

5. Για όλη τη διάρκεια του αγώνα (3 ημερίδες), κάθε ομάδα θα μπορεί να αποτελείται 

από 4 έως 6 αθλητές που έχουν ανανεωμένο αγωνιστικό δελτίο για το 2019 στο 

Σωματείο που θα εκπροσωπήσουν.  

6. Οι αγώνες θα είναι 3ης βαθμίδας και θα απονέμονται οι αναλογούντες πλατινένιοι, 

χρυσοί και μαύροι βαθμοί διάκρισης. Έπαθλα θα απονέμονται από την ΕΟΜ στις 2 

πρώτες ομάδες ανά κατηγορία (μόνον στην πρώτη, αν οι ομάδες είναι λιγότερες από 

6). 

7. Τα δικαιώματα συμμετοχής ορίζονται στο ποσό των 84€/ομάδα για το σύνολο των 

ημερίδων. Ισχύουν οι καθιερωμένες εκπτώσεις για νέους, στρατευμένους και 

άνεργους επιδοτούμενους από τον ΟΑΕΔ. Δεν θα δίνονται οδοιπορικά. 

8. Ημερομηνίες και τόπος διεξαγωγής του 2ου Διασυλλογικού Κυπέλλου Ανατολικής 

Μακεδονίας & Θράκης: 

Σάββατο,  06 Απριλίου, 11:00 

Σάββατο,  06 Απριλίου, 17:00 

Κυριακή,  07 Απριλίου  11:00 

Δημαρχείο Δράμας, Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων (Ισόγειο), Βερμίου 2 & 1ης 

Ιουλίου – Τ.Κ. 66100 – Δράμα 

9. Ειδικός Κανονισμός με τον τρόπο διεξαγωγής και τις υπόλοιπες λεπτομέρειες του 

αγώνα θα εκδοθεί έως την Πέμπτη, 4 Απριλίου 2019. 



10. Τα σωματεία που προτίθενται να συμμετάσχουν καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή 

στα γραφεία της ΕΟΜ με email στο eom.manager@hellasbridge.org δηλώνοντας 

τους αρχηγούς των ομάδων τους (όχι τις πλήρεις συνθέσεις) και την κατηγορία της 

ομάδας έως τη Δευτέρα, 01 Απριλίου 2019. 

11. Η ΕΟΜ θα αθλοθετήσει κύπελλα στα πρώτα Σωματεία της τελικής κατάταξης κάθε 

ενότητας κατηγοριών και μετάλλια στα μέλη των πιο πάνω ομάδων, σύμφωνα με την 

παράγραφο 6 της παρούσας. 

12. Διευθυντής  των αγώνων θα είναι η κ. Πολυχρονάκου Ι., Πτυχιούχος διαιτήτρια της 

ΕΟΜ 

13. Η ΕΟΜ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει στην επόμενη διοργάνωση ή και στην 

παρούσα, με νέα ανακοίνωση ή τον Ειδικό Κανονισμό, τους όρους 

διεξαγωγής/συμμετοχής. 

 

Η Επιτροπή Αγώνων της ΕΟΜ 

 

mailto:eom.manager@hellasbridge.org

