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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
Ο Σύλλογος Λέσβου Αγωνιστικού Μπριτζ διοργανώνει το Περιφερειακό Πρωτάθλημα
Ανατολικής Ελλάδας και Νήσων Αιγαίου στις 11-14 Ιουλίου 2019.
Οι αγώνες θα διεξαχθούν στην συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ. Οι
αγώνες θα διεξαχθούν ως εξής :
Α) Αγώνας ομάδων ΟΠΕΝ, 2ης βαθμίδας πρωταθλημάτων ΕΟΜ
 1 η ημερίδα Πέμπτη 11 Ιουλίου, ώρα έναρξης 20.30
 2 η ημερίδα Σάββατο 13 Ιουλίου, ώρα έναρξης 10.30
Β) Αγώνας ομάδων 1-9, 3ης βαθμίδας πρωταθλημάτων ΕΟΜ
 1 η ημερίδα Πέμπτη 11 Ιουλίου, ώρα έναρξης 20.30
 2 η ημερίδα Σάββατο 13 Ιουλίου, ώρα έναρξης 10.30
Η κίνηση θα καθοριστεί ανάλογα με τον αριθμό των ομάδων.
Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνουν δεκτές μέχρι και μισή ώρα πριν την έναρξη του αγώνα.
Έπαθλα θα δοθούν στις 3 πρώτες ομάδες της γενικής κατάταξης.
Τον αγώνα θα διευθύνει ο επίσημος διαιτητής της ΕΟΜ κ. Μιλτιάδης Κουτούγκος , με
βοηθό τον Πτυχιούχο διαιτητή της ΕΟΜ κ. Ιωάννη Κακαδέλλη.
Δικαιώματα συμμετοχής 100€/ομάδα με όλες τις εκπτώσεις για νέους, στρατευμένους και
άνεργους που ισχύουν για τους αγώνες της ΕΟΜ
Γ) Αγώνας ζευγών ΟΠΕΝ, 2ης βαθμίδας πρωταθλημάτων ΕΟΜ και Αγώνας ζευγών
1-9 3ης βαθμίδας, 1-6 3ης βαθμίδας και μαθητικό 5ης βαθμίδας,
 1 η ημερίδα Παρασκευή 12 Ιουλίου , ώρα έναρξης 20.30
 2 η ημερίδα Σάββατο 13 Ιουλίου, ώρα έναρξης 19.00
 3 η ημερίδα Κυριακή 14 Ιουλίου, ώρα έναρξης 10.30

Δηλώσεις συμμετοχής δεκτές μέχρι και τη λήξη της 1ης ημερίδας των ομάδων (Πέμπτη
11/7).
Ο μαθητικός αγώνας θα πραγματοποιηθεί με την προϋπόθεση συμμετοχής 4 τραπεζιών,
διαφορετικά θα ενσωματωθεί στον αγώνα της κατηγορίας 1-6.
Εκπρόθεσμες δηλώσεις θα γίνουν δεκτές μόνο εφόσον εξυπηρετούν την κίνηση του
αγώνα. Έπαθλα θα δοθούν στα 3 πρώτα ζεύγη της γενικής κατάταξης και στους νικητές
των τριών ημερίδων.
Τον αγώνα θα διευθύνει ο επίσημος διαιτητής της ΕΟΜ κ. Μιλτιάδης Κουτούγκος , με
βοηθό τον Πτυχιούχο διαιτητή της ΕΟΜ κ. Ιωάννη Κακαδέλλη.
Δικαιώματα συμμετοχής 30€ ανά αθλητή με όλες τις εκπτώσεις για νέους, στρατευμένους
και άνεργους που ισχύουν για τους αγώνες της ΕΟΜ.
Όλες οι ημερίδες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τον ισχύοντα ΔΚΑΜ και τους πάγιους
κανονισμούς της ΕΟΜ.
Συσκευές επικοινωνίας – Κάπνισμα – Ηλεκτρονικό τσιγάρο
Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ή άλλων συσκευών επικοινωνίας.
Απαγορεύεται το κάπνισμα ή το ηλεκτρονικό τσιγάρο εντός της αίθουσας των αγώνων. Οι
παραβάτες θα διώκονται πειθαρχικά από τον διαιτητή.
Η Επιτροπή Εφέσεων: Η μόνιμη επιτροπή εφέσεων της ΕΟΜ
Οργανωτική επιτροπή ορίζεται το ΔΣ του ΣΛΑΜ.
Κατά την διάρκεια όλων των ημερίδων του τουρνουά θα προσφέρονται στους αθλητές
καφές και βουτήματα. Ενώ το Σάββατο μετά το πέρας των αγώνων θα ακολουθήσει
δεξίωση στην πισίνα του ξενοδοχείου ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ με συμμετοχή 15€.
Πληροφορίες – Δηλώσεις συμμετοχής
Αντώνης Δουκαρέλλης 6974836688
Βασίλης Γρημάνης 6973283232
e-mail: slam@hellasbridge.org

