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Αθήνα,  22 Φεβρουαρίου 2019 

Αριθ. Πρωτ. 27/19 

 

    ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 2019 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΙΚΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 1-10 
ΚΑΙ ΟΜΑΔΩΝ SENIORS 1-16  

 
Μετά τις δηλώσεις συμμετοχής και λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων των Παγίων Κανονισμών 

της ΕΟΜ αρ.2 & 3, και της προκήρυξης των αγώνων, προέκυψαν τα εξής στοιχεία: 

1. Τόπος, ημερομηνίες και ώρες έναρξης 

Οι αγώνες της 1ης ημερίδας θα διεξαχθούν στα Εντευκτήρια του Αγωνιστικού Όμιλου Μπριτζ 

Βουλιαγμένης (Α.Ο.Μ.Β.) Βουλιαγμένης 85, 166 74 Γλυφάδα, τηλ. 210 965 1944, 697 700 7123. 

την παρακάτω ημέρα και ώρα έναρξης: 

 

 
Οι τόποι τέλεσης των υπόλοιπων ημερίδων του αγώνα θα οριστούν με νεότερη ανακοίνωση της ΕΟΜ.  

2. Τρόπος διεξαγωγής – Προκρινόμενοι 

Οι αγώνες Μικτών ομάδων 1-10 θα ολοκληρωθούν σε τέσσερις (4) ημερίδες ενώ των ομάδων 

Seniors 1-16  σε τρεις (3) ημερίδες. 

 

Για την ενότητα Μικτών 1-10: Τις δύο πρώτες ημερίδες θα διεξαχθεί ένα Swiss των έξι γύρων με 8 

διανομές σε κάθε συνάντηση χωρίς ημίχρονο. Θα παιχτούν 3 γύροι σε κάθε ημερίδα (24 διανομές). 

Μεταξύ των γύρων θα υπάρχει διάλειμμα 10 λεπτών. Σε περίπτωση μονού αριθμού ομάδων θα 

υπάρχει τριολέ. Την 3η ημερίδα, οι 16 πρώτες ομάδες συνεχίζουν µε αγώνες knock-out των 12 

διανομών χωρίς ημίχρονο, ενώ οι υπόλοιπες συνεχίζουν σε καινούργιο Swiss µε Carry-over τα Vp’s 

που έχουν κερδίσει στο Swiss αρχικής κατάταξης. Οι συναντήσεις του 1ου Knock-out ορίζονται µε το 

σύστημα σύγκλισης 1ος-16ου, 2ος-15ου κ.ο.κ. Οι αποκλειόµενες ομάδες από τα knock-out μπαίνουν 

στο Swiss µε +1Vp περισσότερα από τον 1ο της κατάταξης του Swiss μέχρι και εκείνο τον γύρο. Οι 

αποκλειόµενες από το τελευταίο knock-out (ημιτελικών), μπαίνουν στο Swiss µε +2Vp περισσότερα 

από τον 1ο της κατάταξης του Swiss μέχρι και εκείνο τον γύρο. Υπευνθυμίζεται ότι οι ομάδες που 

αποκλείονται από τους αγώνες  knock out, μπορούν να διεκδικήσουν μέχρι την 3η θέση. 

Ο τελευταίος γύρος του Swiss τελικής κατάταξης θα γίνει µε το σύστημα Danish Swiss.  

 

Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 11:00 
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Για την ενότητα Seniors 1-16: Θα διεξαχθεί ένα Round Robin με τριολέ σύμφωνα με το πρόγραμμα 

της ΕΟΜ για εφτά ομάδες με 12 διανομές σε κάθε συνάντηση χωρίς ημίχρονο. Θα παιχτούν 2 γύροι 

σε κάθε ημερίδα (24 διανομές). Μεταξύ των γύρων θα υπάρχει διάλειμμα 10 λεπτών.  

 

Οι διανομές, εκτός τριολέ, θα είναι προμοιρασμένες από αρχείο Η/Υ.  

2. Δικαιώματα συμμετοχής – Βαθμοί διάκρισης - Έπαθλα 

Τα δικαιώματα συμμετοχής ορίζονται σε 32 ευρώ ανά ομάδα ανά ημερίδα. 

Εκτός από τους βαθμους διάκρισης της τελικής ενιαίας  κατάταξης,  

απονέμονται πρόσθετοι βαθμοί διάκρισης ανά συνάντηση. 

Οι αγώνες ανήκουν στην 3η βαθμίδα και απονέμονται βαθμοί διάκρισης (Μαύροι,Χρυσοί και 

Πλατινένιοι) σύμφωνα με παραπάνω. 

Δικαίωμα βράβευσης και απονομής βαθμών διάκρισης στην τελική κατάταξη του αγώνα έχουν 
όσοι αθλητές έλαβαν μέρος στο 1/3 τουλάχιστον των διανομών κάθε αγώνα (καν. ΕΟΜ 3.18.6). 

Έπαθλα θα απονεμηθούν στους αθλητές των 2 πρώτων ομάδων της τελικής κατάταξης. ( 

3. Κάρτες συμβάσεων – Kάπνισμα - Κινητά 

Κάθε ζεύγος πρέπει να έχει συμπληρωμένη κάρτα συμβάσεων. Εκτός από την κάρτα συμβάσεων που 

θα έχει το κάθε ζεύγος στο τραπέζι κατά την διάρκεια του αγώνα, μία επί πλέον κάρτα συμβάσεων θα 

καταθέσει στον διαιτητή την πρώτη ημέρα των αγώνων.   

Η χρήση κινητών τηλεφώνων ή άλλων συσκευών επικοινωνίας κατά τη διάρκεια του αγώνα 

συνεπάγεται αυτόματη ποινή από τον Διαιτητή. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης εισερχόμενης 

κλήσης, οι αθλητές πρέπει να αφήνουν τα τηλέφωνά τους στο γραφείο του Διαιτητή, αφού τον 

ενημερώσουν.  

Απαγορεύεται εντελώς το κάπνισμα ή το ηλεκτρονικό τσιγάρο εντός του αγωνιστικού χώρου.  

Οι αγωνιζόμενοι απαγορεύεται να παρακολουθούν διανομές που παίζονται σε άλλο τραπέζι. Κατά τη 

διάρκεια του αγώνα οι αθλητές δεν εξέρχονται από την αίθουσα παρά μόνο κατόπιν αδείας του 

διαιτητή.  

4. Διευθυντής αγώνα - Επιτροπή Εφέσεων 

Διαιτητής  του αγώνα θα είναι ο Δ. Μπάλλας, Εθνικός διαιτητής της ΕΟΜ. 

Επιτροπή Εφέσεων 

Η μόνιμη επιτροπή εφέσεων της ΕΟΜ. 

5. Κλήρωση - Ομάδες - Αρχηγοί 

Στον πρώτο γύρο οι συναντήσεις των ομάδων ορίστηκαν µε κλήρωση που έγινε δημόσια στα 

γραφεία της ΕΟΜ 

 

Συμμετέχοντες σε Μικτές ομάδες ενότητα 1-10 

 

Αριθμός     Σωματείο                 Αρχηγός 

 

1 ΑΟΜ 1 ΒΑΡΟΥΞΗΣ  

2 ΑΟΜ 2 ΤΟΥΛΟΥΠΗΣ 

3 ΑΟΜΒ 1 ΕΛ ΧΙΟΥΡΙ 

4 ΑΟΜΒ 2 ΝΙΚΙΑ 
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14 ΑΟΜΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 

19 ΑΟΜΧ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ 

12 ΑΟΜΨ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ 

18 ΑΣΑΕ ΤΖΙΚΑΚΟΥ 

16 ΑΣΝΒ ΚΟΥΡΗ 

20 ΑΟΤ ΜΑΥΡΟΣ 

17 ΘΡΑΚΟΜ ΔΙΝΙΟΖΟΥ 

15 ΙΩΝ 1  

5 ΟΑΑ 1 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 

6 ΟΑΑ 2 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 

7 ΟΑΜΗ 1 ΜΠΑΜΑ 

8 ΟΑΜΗ 2 ΒΑΜΒΑΚΑΣ 

9 ΟΑΜΚΗ 1 ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗΣ 

10 ΟΑΜΚΗ 2 ΜΑΝΟΥΣΗ 

13 ΟΑΜΝΙΚ ΜΙΚΡΟΣ 

11 ΣΑΜΚΕΑΣ ΖΟΥΛΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Συμμετέχοντες σε ομάδες Seniors ενότητα 1-16 

 

Αριθμός     Σωματείο                 Αρχηγός 

 

7 ΑΟΜΒ ΛΟΒΕΡΔΟΣ 

5 ΑΟΜΨ ΚΟΣΣΥΒΑ 

3 ΑΟΤ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 

4 ΟΑΑ ΒΑΘΗ 

1 ΟΑΜΚΗ 1 ΖΩΤΟΣ 

2 ΟΑΜΚΗ 2 ΚΑΒΑΝΤΟΥΡΗΣ 

6 ΟΠΑΦ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

 

Ορισμένα στοιχεία του παρόντος μπορεί να μετατραπούν ή συμπληρωθούν με νεότερη έκδοση 

Ειδικού Κανονισμού.  

Ομάδα που δήλωσε εκπρόθεσμα, μετά την έκδοση του παρόντος, μπορεί να γίνει δεκτή μετά από 

έγκριση της Επιτροπής Αγώνων.  

Κάθε συμμετέχων-ουσα συμφωνεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του παρόντος 

ειδικού κανονισμού, των ανακοινώσεων της ΕΟΜ, όπως και όλες τις σχετικές διατάξεις των 

κανονισμών και του ΔΚΑΜ/2017. 

Από την Επιτροπή Αγώνων της ΕΟΜ 


