
22-25 Μαρτίου 2019

Υπό την αιγίδα:

της Περιφέρειας Πελοποννήσου  

του Δήμου Καλαμάτας

και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ

Ομάδες
Ζεύγη

OPEN, 1-9 (10)

Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις αίθουσες
Selena Ballroom &
Selena I  του HorizonBlu Hotel

Τιμές δωματίων με πρωινό:   
Μονόκλινο  65,00 €
Δίκλινο  80,00 €
Τρίκλινο  95,00 €

Τιμή δίκλινου με πρωινό:
Για 3 διανυκτερεύσεις   267,00 € 282,00 €
Για 2 διανυκτερεύσεις   186,00 € 196,00 €
Τιμή μονόκλινου ανά διανυκτέρευση 73,00    €  78,00    € 
Δίχωρο δωμάτιο (σουίτα)  180,00 € ανά διανυκτέρευση

Ναυαρίνου 217, 
τηλ: 27210 80099
www.horizonblu.gr

Ναυαρίνου και Ρήγα Φεραίου, 
τηλ: 27210 94420-4
www.pharae.gr

Ναυαρίνου 2 
τηλ: 27210 22434
www.elite.com.gr

Τιμές δωματίων με πρωινό: 
Διαμονή 2 ή 3 νύκτες   
Μονόκλινο  75,00 €
Δίκλινο  90,00 €
Τρίκλινο  110,00 €

Τιμές δωματίων με πρωινό: 
για μια διανυκτέρευση   
Μονόκλινο  80,00 €
Δίκλινο  95,00 €
Τρίκλινο  115,00 €

Ναυαρίνου 115 
τηλ: 27210 88902
www.haikos.gr

Τιμές δωματίων με πρωινό: 
Μονόκλινο  47,00 €
Δίκλινο  65,00 €
Τρίκλινο  75,00 €

Τιμές δωματίων χωρίς πρωινό: 
Μονόκλινο  42,00 €
Δίκλινο  55,00 €
Τρίκλινο  65,00 €

Οι ενδιαφερόμενοι να αναφέρουν στη reception του ξενοδοχείου 
ότι κάνουν κράτηση για τους αγώνες bridge. 

25o Φεστιβάλ 
Μπριτζ Καλαμάτας
25o Φεστιβάλ 
Μπριτζ Καλαμάτας

OPEN, 1-9, 1-6, Παίδες, Μαθητές

θέα τον κήπο:
πλευρική θέα
στην θάλασσα

Δεν συμπεριλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ο οποίος ανέρχεται 
στα 4€ ανά δωμάτιο, ανά διανυκτέρευση.
Μέγιστη κάλυψη 15 δωμάτια (+5 έως 20/01/19), 16 με θέα κήπο + 4 με θέα θάλασσα.

Δεν συμπεριλαμβάνεται 
ο φόρος διαμονής 
ο οποίος ανέρχεται 
στα 3€  ανά δωμάτιο, 
ανά διανυκτέρευση

Δεν συμπεριλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ο οποίος ανέρχεται 
στα 3€  ανά δωμάτιο, ανά διανυκτέρευση. 
Μεγιστη κάλυψη 10 δωμάτια

Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο φόρος διαμονής.
Στο τρίκλινο γινεται προσθηκη ρατζου

Περιφέρεια 
Πελοποννήσου



�1ο ζεύγος Όπεν 400 €

�2ο ζεύγος Όπεν 200 €

�3ο ζεύγος Όπεν 100 €

�1ο ζεύγος 1-9    100 €

�1ο ζεύγος 1-6     60 €

Έπαθλα (ανά κατηγορία)

� Στους αγώνες ομάδων θα δοθούν 

έπαθλα στην 1η-2η-3η ομάδα γενικής 

καθώς και στην 1η ομάδα του ΟΑΜΚ.

� Στους αγώνες ζευγών θα δοθούν 

έπαθλα στο 1ο-2ο-3ο ζεύγος γενικής, στο 

1ο ζεύγος κάθε ημερίδας  καθώς και τα 

ειδικά έπαθλα

Ειδικά Έπαθλα 
�1ο ζεύγος mixed γενικής κατάταξης

�1ο ζεύγος seniors γενικής κατάταξης

�1ο ζεύγος γυναικών γενικής κατάταξης

�1ο ζεύγος ΟΑΜΚ γενικής κατάταξης

� Διαιτητής του τουρνουά θα είναι ο εθνικός διαιτητής κ. Κηπουρός Νίκος με 

συνεργάτη την κα. Οικονόμου Ευδοκία, επίσημο διαιτητή της ΕΟΜ.

� Δικαιώματα συμμετοχής : Ζεύγη 30€/αθλητή, ομάδες 80€/ομάδα, μαθητικές 

ημερίδες 5€/ημερίδα. Νέοι, στρατευμένοι και άνεργοι του ΟΑΕΔ θα έχουν 

έκπτωση 50%.
η

� Οι αγώνες ομάδων καθώς και ζευγών ανήκουν στην 3  βαθμίδα. Οι 

μαθητικές ημερίδες και οι ημερίδες παίδων είναι ανεξάρτητες και ανήκουν 
ηστην 6  βαθμίδα. Θα διεξαχθούν σύμφωνα με τον ΔΚΑΜ/17 και τους πάγιους 

κανονισμούς της ΕΟΜ. Θα αποδοθούν οι αναλογούντες βαθμοί νίκης (μαύρα- 

χρυσά- Placing)

� Η επιτροπή εφέσεων θα οριστεί πριν την έναρξη του τουρνουά.

� Θα πραγματοποιηθεί αγώνας ομάδων στις κατηγορίες open και 1-9.  Για την 

κατηγορία 1-9 ισχύει άθροισμα δυναμικότητας 36, με την συμμετοχή  μέχρι 

δύο αθλητών κατηγορίας  10.

� Οι ομάδες μπορούν να αποτελούνται από 4 μέχρι 6 αθλητές.

� Η κίνηση στους αγώνες ομάδων θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των 

συμμετοχών.

� Θα πραγματοποιηθούν αγώνες ζευγών στις κατηγορίες open, 1-9 και 1-6.

� Για να γίνει ο αγώνας σε κάθε κατηγορία θα πρέπει να συμμετέχουν 

τουλάχιστον 10 ζεύγη ή 6 ομάδες. Διαφορετικά θα ενώνεται με την αμέσως 

ανώτερη κατηγορία.

� Οι ανεξάρτητες μαθητικές ημερίδες θα πραγματοποιηθούν αν υπάρχουν 

τουλάχιστον 4 τραπέζια μαθητών. Διαφορετικά θα ενωθούν με την 

κατηγορία 1-6 και οι αθλητές που θα λάμβαναν μέρος στις μαθητικές 

ημερίδες θα καταβάλλουν τα δικαιώματα του μαθητικού.

� Κάθε ζεύγος δικαιούται μόνο ένα έπαθλο. Σε περίπτωση ισοβαθμίας το 

έπαθλο απονέμεται στο ζεύγος με το χαμηλότερο μέσο όρο δυναμικότητας. 

� Τα ειδικά έπαθλα θα δοθούν εφόσον υπάρχουν τουλάχιστον πέντε 

συμμετέχοντες  ανά κατηγορία.

� Καθ' όλη την διάρκεια των αγώνων θα προσφέρονται καφές φίλτρου, τσάι, 

χυμός , νερό, βουτήματα και διάφορα άλλα αρτοποιήματα.

� Πριν τις απονομές θα προσφερθεί μίνι μπουφέ  με παραδοσιακά προϊόντα 

της Μεσσηνίας καθώς και κρασί, ούζο, χυμό.

� Επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σελίδα του ομίλου στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση  καθώς και στο  του ομίλου.www.oamk.gr facebook

� Δηλώσεις  συμμετοχής  στη σελίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ.

Γενικοί όροι

Πληροφορίες
Αλεξανδρόπουλος Γεώργιος, 6974479169

Κατσίποδας Δημήτριος, 6974898944

Πληροφορίες
Αλεξανδρόπουλος Γεώργιος, 6974479169

Κατσίποδας Δημήτριος, 6974898944

Πρόγραμμα αγώνων
Παρασκευή 22/3/2019 Ομάδες 1η ημερίδα 20:30 

Σάββατο 23/3/2019 Ζεύγη 1η ημερίδα19:00 

Κυριακή 24/3/2019 Ομάδες 2η ημερίδα11:00 

Κυριακή 24/3/2019 Παίδες 1η ημερίδα 11:00 

Κυριακή 24/3/2019 Ζεύγη 2η ημερίδα19:00 

Δευτέρα 25/3/2019 Ζεύγη 3η ημερίδα11:00 

Δευτέρα 25/3/2019 Παίδες 2η ημερίδα11:00 

Δευτέρα 25/3/2019 Απονομές15:00 

Χρηματικά Έπαθλα


