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ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΟΜ
Διοικητικά όργανα
Τα όργανα διοίκησης της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ (ΕΟΜ) είναι τα ακόλουθα:

Όργανα προβλεπόμενα από το Καταστατικό
1.
2.
3.
4.
5.

Η Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων των υπό την ΕΟΜ Σωματείων-Μελών
Το Διοικητικό Συμβούλιο
H Εκτελεστική Επιτροπή
Η Ελεγκτική Επιτροπή
Το Πειθαρχικό Συμβούλιο

Όργανα προβλεπόμενα από τον Αθλητικό Νόμο
1.
2.
3.
4.

Επιτροπή μετεγγραφών (ΕΜ)
Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (ΚΕΔ)
Επιτροπή Προμηθειών (ΕΠ)
Οικονομική Επιτροπή (ΟΕ)

Επιτροπές
Το ΔΣ καταρτίζει με ειδικές αποφάσεις επιτροπές (αγώνων, διάδοσης, δημοσίων σχέσεων, κ.λπ.) τις οποίες
κρίνει χρήσιμες ή υποβοηθητικές του έργου του και των επιδιώξεων της Ομοσπονδίας. Όλες οι επιτροπές έχουν
εισηγητικό χαρακτήρα.
Οι αρμοδιότητες, διαδικασίες, καθήκοντα και λειτουργία των Επιτροπών του παρόντος άρθρου καθορίζονται
στους Ειδικούς Κανονισμούς ή σε σχετικές αποφάσεις του ΔΣ.
Οι Επιτροπές αυτές απαρτίζονται τουλάχιστον από τρία πρόσωπα. Τα μέλη τους ορίζονται από το ΔΣ και μπορεί
να μην είναι μέλη του ΔΣ, αλλά πρέπει να πληρούν τους όρους που προβλέπονται από τον Αθλητικό Νόμο.
Οι Επιτροπές συνεδριάζουν σε τακτικά χρονικά διαστήματα και κρατούν Πρακτικά. Σ' αυτά καταγράφονται οι
διατυπωθείσες αποφάσεις και αν ζητηθεί και οι απόψεις της μειοψηφίας.
Ο Πρόεδρος κάθε Επιτροπής φέρνει τα Πρακτικά, νόμιμα συνταγμένα και υπογεγραμμένα, για επικύρωση στο
ΔΣ. Τα πρακτικά τηρούνται σε ειδικούς φακέλους για κάθε επιτροπή.
Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας της ΕΟΜ μπορούν να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις όλων των
Επιτροπών.

ΕΓΓΡΑΦΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
Δικαίωμα εγγραφής
Η εγγραφή των Σωματείων στην ΕΟΜ γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του καταστατικού της
και τις σχετικές διατάξεις του Αθλητικού Νόμου.
Σωματεία με έδρα στην Ελλάδα, τα οποία περιλαμβάνουν και άλλα αθλήματα, εκτός από το άθλημα του
Αγωνιστικού Μπριτζ, μπορούν να ανήκουν και σε άλλη Ομοσπονδία των αντίστοιχων αθλημάτων.

Ενημέρωση της ΕΟΜ από τα Σωματεία
Τα Σωματεία οφείλουν να γνωστοποιούν στην ΕΟΜ:
α) Τα ονόματα των μελών του ΔΣ τους, των μελών υφιστάμενης Επιτροπής ή των υπευθύνων των οικείων
τμημάτων τους.
β) Κάθε μεταβολή που γίνεται στα ανωτέρω όργανά τους.
γ) Κάθε μεταβολή του Καταστατικού ή των Κανονισμών τους.
δ) Πίνακα της αγωνιστικής κίνησής τους, οργάνωσης και συμμετοχής τους σε αγώνες για όλη τη διάρκεια του
έτους μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου, η οποία ορίζεται από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου
κάθε έτους.
ε) Τις επιβαλλόμενες ποινές σε μέλη ή αθλητές τους, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον
Πειθαρχικό Κανονισμό της ΕΟΜ.
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Οικονομικές υποχρεώσεις Σωματείων
Οι οικονομικές υποχρεώσεις των Σωματείων έναντι της ΕΟΜ καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 6 του
Καταστατικού της και από τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΜ.

Δικαίωμα ψήφου Σωματείων
Το δικαίωμα ψήφου των Σωματείων καθορίζεται από το Καταστατικό της ΕΟΜ (άρθρα 5, 9 και 11) και από τις
σχετικές διατάξεις του ισχύοντος Αθλητικού Νόμου.
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Κανονισμός αρ. 1
1.1

Εγγραφές και Μεταγραφές Αθλητών

Εισαγωγικό άρθρο

Με τον παρόντα Κανονισμό και κατά εξουσιοδότηση των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του Ν.
2725/1999 (ΦΕΚ 121, Α') καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εγγραφής και μεταγραφής των ερασιτεχνών
αθλητών του Αγωνιστικού Μπριτζ σε αθλητικά σωματεία, μέλη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ, που
διατηρούν ή ιδρύουν τμήματα Αγωνιστικού Μπριτζ, ο χρόνος διενέργειας και η διαδικασία εγγραφής και
μεταγραφής των αθλητών και τα αρμόδια όργανα έγκρισής τους.

1.2

Εγγραφές αθλητών

1.2.1

Έλληνες αθλητές

Για την εγγραφή Έλληνα αθλητή στη δύναμη αθλητικού Σωματείου, μέλους της ΕΟΜ και την έκδοση δελτίου
αθλητικής ιδιότητας αυτού, πρέπει ο ενδιαφερόμενος:
α) Να έχει συμπληρώσει την ηλικία των οκτώ (8) τουλάχιστον ετών
β) Να μην είναι εγγεγραμμένος σε άλλο αθλητικό Σωματείο της δύναμης της ΕΟΜ
γ) Να συμπληρώσει και να υπογράψει αίτηση εγγραφής (αίτηση έκδοσης Αγωνιστικού Δελτίου) σε ειδικό
έντυπο της Ομοσπονδίας (ο τύπος του γνωστοποιείται με εγκύκλιο της ΕΟΜ). Αν ο αθλητής είναι ανήλικος,
δηλαδή δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, απαιτείται η παροχή έγγραφης συγκατάθεσης
των προσώπων που ασκούν τη γονική μέριμνα σ' αυτόν. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να έχει τη μορφή
της υπογραφής για λογαριασμό του αθλητή της αίτησης εγγραφής από τα πιο πάνω πρόσωπα, τα πλήρη
στοιχεία των οποίων αναγράφονται στην αίτηση.
Σε ειδική θέση της αίτησης εγγραφής ο Γενικός Γραμματέας ή ο Πρόεδρος του Σωματείου στο οποίο εγγράφεται
ο αθλητής:
α) Βεβαιώνει με την υπογραφή του για το γνήσιο της ταυτότητας και της υπογραφής του αθλητή ή/και των
προσώπων που ασκούν τη γονική μέριμνα σ' αυτόν και
β) Θέτει τη σφραγίδα του σωματείου.
Η αίτηση εγγραφής υποβάλλεται μέσα σε ένα μήνα από την υπογραφή της με διαβιβαστικό έγγραφο του
σωματείου στο οποίο εγγράφεται ο αθλητής.
Η εγγραφή αθλητή στο αγωνιστικό Μπριτζ γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

1.2.2

Αλλοδαποί και ομογενείς

Οι όροι και οι προϋποθέσεις εγγραφής και μεταγραφής αλλοδαπών και ομογενών αθλητών είναι γενικά οι ίδιοι
με αυτούς που ισχύουν και για Έλληνες αθλητές και καθορίζονται με Υπουργική Απόφαση του άρθρου 33
παράγραφος 7 του Ν. 2725/1999.
Συνοπτικά, ισχύουν τα εξής:
1. Οι ομογενείς και οι Κύπριοι έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους Έλληνες αθλητές.
2. Υπήκοοι κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα (εργαζόμενοι,
φοιτητές κ.λπ.) δύνανται οι ίδιοι και τα μέλη των οικογενειών τους να εγγράφονται στη δύναμη των
αθλητικών σωματείων της ΕΟΜ και να συμμετέχουν στους πάσης φύσεως αγώνες.
3. Οι αλλοδαποί αθλητές και αθλήτριες έχουν το δικαίωμα να εγγράφονται στα Σωματεία-Μέλη της ΕΟΜ.
Μπορούν να συμμετέχουν σε όλους τους επίσημους αγώνες Μπριτζ στην Ελλάδα, εφόσον αυτό δεν
αντίκειται σε διατάξεις του Αθλητικού Ν. 2725/99, του Καταστατικού της ΕΟΜ και των Καταστατικών
(constitution, statutes), Κωδίκων, Κανόνων και Κανονισμών (codes, bylaws, laws, regulations) της
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μπριτζ (WBF) και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μπριτζ (EBL).
4. Ειδικά για τη συμμετοχή σε Εθνικές Ομάδες (Ε.Ο.), εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανόνα της Ευρωπαϊκής
Ομοσπονδίας Μπριτζ για την «καλή την πίστη» διαμονή (Bona Fide Residence), όπως εκάστοτε ισχύει.
Σύμφωνα με τον τρέχοντα Κανόνα (Bona Fide Residence Requirement, EBL 2007), αλλοδαπός αθλητής
θεωρείται ως καλόπιστα διαμένων στην Ελλάδα εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:
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α) Ο αθλητής πρέπει να τεκμηριώσει ότι έχει ως τόπο διαμονής την Ελλάδα για τουλάχιστον δύο έτη πριν από
την αρχή του έτους κατά το οποίο δηλώνει ενδιαφέρον για συμμετοχή στην Ε.Ο. (για τον τρόπο και τα
δικαιολογητικά τεκμηρίωσης ισχύουν τα προβλεπόμενα από τον προαναφερόμενο Κανονισμό της EBL).
β) Ο αθλητής πρέπει να έχει άδεια παραμονής που του επιτρέπει να παραμείνει στην Ελλάδα για τουλάχιστον
ένα έτος.
γ) Η παραμονή του αθλητή στην Ελλάδα για διάστημα ενός τουλάχιστον έτους επιτρέπεται από την Ελληνική
Νομοθεσία.
δ) Αλλοδαπός αθλητής κάτοχος Α.Δ. ΕΟΜ, που πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις μπορεί να διεκδικήσει την
επιλογή του ως μέλος Εθνικής Ομάδας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό περί Εθνικών
Ομάδων της ΕΟΜ. Η συμμετοχή του αθλητή σε Εθνική Αποστολή, που θα εκπροσωπήσει επίσημα την
Ελλάδα σε συγκεκριμένη Διεθνή Αγωνιστική Εκδήλωση, υπόκειται στους περιορισμούς και στις
προϋποθέσεις που ορίζονται στην προκήρυξη του αγώνα ή / και από τον Διεθνή Οργανισμό (WBF, IMSA,
EBL), υπό την έγκριση / αιγίδα του οποίου γίνεται ο αγώνας και, σε κάθε περίπτωση, προϋποθέτει ότι ο
αθλητής αποδέχεται ότι με τη συμμετοχή του στον αγώνα μπορεί να διακυβεύσει την επιλογή του για
εκπροσώπηση της Ελλάδας ή άλλης χώρας σε μελλοντικούς Ολυμπιακούς ή άλλους διεθνείς αγώνες.

1.3

Έκδοση Αγωνιστικού Δελτίου ΕΟΜ – Διαγραφές αθλητών

1.3.1

Έκδοση Αγωνιστικού Δελτίου

Την αίτηση εγγραφής με τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν ελέγχει ο Γενικός Γραμματέας της ΕΟΜ ή άλλο
άτομο ή όργανο εξουσιοδοτημένο από το ΔΣ ΕΟΜ.
Αν η αίτηση κριθεί νόμιμη, γίνεται δεκτή, ο αιτών εγγράφεται στο Μητρώο αθλητών της ΕΟΜ και εκδίδεται
σχετικό δελτίο εγγραφής του στο Σωματείο που επέλεξε. Το δελτίο αθλητικής ιδιότητας (Αγωνιστικό Δελτίο
ΕΟΜ) ισχύει από την έκδοσή του και παρέχει το δικαίωμα συμμετοχής του αθλητή σε αγώνες. Σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο Καταστατικό της ΕΟΜ, το Αγωνιστικό Δελτίο εκδίδεται μόνο με την καταβολή τέλους
έκδοσης, που καθορίζεται από το ΔΣ ΕΟΜ.
Ο τύπος των εκδιδομένων Δελτίων, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια, καθορίζονται με απόφαση του ΔΣ,
που γνωστοποιείται με εγκύκλιο σε όλα τα Σωματεία-Μέλη, που ανήκουν στη δύναμη της ΕΟΜ.
Τα Αγωνιστικά Δελτία που εκδίδονται βάσει κανονικών αιτήσεων ισχύουν από την ημερομηνία έκδοσής τους.
Αίτηση εγγραφής που δεν έχει συμπληρωθεί με τον προσήκοντα τρόπο ή έχει υποβληθεί χωρίς τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά που πρέπει να τη συνοδεύουν, απορρίπτεται και επιστρέφεται στο Σωματείο.
Η αποδοχή ή η απόρριψη της αίτησης εγγραφής αθλητή από το εξουσιοδοτημένο όργανο (π.χ. Γενικό
Γραμματέα) θεωρείται απόφαση του ΔΣ της ΕΟΜ. Αν το εξουσιοδοτημένο όργανο διαπιστώσει μικρό ελλείψεις
στην αίτηση, οι οποίες, κατά την κρίση του, μπορούν να διορθωθούν, μπορεί να καλεί το ενδιαφερόμενο
Σωματείο του υπό εγγραφή αθλητή, για τη συμπλήρωση των μικρό ελλείψεων.
Αν, κατά την εξέταση της αίτησης εγγραφής, διαπιστωθεί είτε πλαστογράφηση υπογραφής είτε άλλη παράνομη
πράξη, συνέπεια της οποίας ήταν η αποδοχή της αίτησης και η έκδοση του δελτίου, το ΔΣ της ΕΟΜ, ύστερα
από σχετική διοικητική εξέταση ή βασιζόμενο σε τελεσίδικη δικαστική απόφαση, προβαίνει σε ανάκληση του
δελτίου αυτού. Επιπλέον, μπορεί να παραπέμψει τους υπαίτιους στην Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος (Ε.ΦΙ.Π.)
και να υποβάλει μηνυτήρια αναφορά στον Εισαγγελέα. Τέλος η παράνομη πράξη συνιστά πειθαρχικό αδίκημα
και τιμωρείται κατά τα οριζόμενα στον Πειθαρχικό Κανονισμό της ΕΟΜ.
Αν υποβληθούν περισσότερες από μια αιτήσεις εγγραφής του ίδιου αθλητή σε διαφορετικά Σωματεία,
λαμβάνεται υπόψη και εξετάζεται η αίτηση που υποβλήθηκε και πρωτοκολλήθηκε πρώτη στην ΕΟΜ.
Ανεξάρτητα όμως από το ποια αίτηση ισχύει και εξετάζεται, η υποβολή περισσοτέρων αιτήσεων του ίδιου
αθλητή σε διαφορετικά Σωματεία αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα που τιμωρείται με ποινή τριμήνου
αποκλεισμού από οποιονδήποτε αγώνα στην Ελλάδα, ενώ ο αθλητής εγγράφεται στο κατά πρώτον δηλωθέν
Σωματείο.
Η ΕΟΜ ανανεώνει τα Αγωνιστικά Δελτία των αθλητών στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους. Το παράβολο για
την ετήσια ανανέωση (ενημέρωση) του Αγωνιστικού Δελτίου ορίζεται με απόφαση του ΔΣ ΕΟΜ. Τα ΣωματείαΜέλη φροντίζουν για την είσπραξη του παράβολου των Αγωνιστικών Δελτίων των αθλητών – μελών τους μέσα
στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους.
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1.3.2

Ακύρωση Αγωνιστικού Δελτίου

Το ΑΔ οποιουδήποτε αθλητή ακυρώνεται:
α) Μετά από αίτημα του Σωματείου του, λόγω έλλειψης αγωνιστικής δραστηριότητάς του για διάστημα
μεγαλύτερο του ενός (1) έτους. Αρμόδια επιτροπή της ΕΟΜ, μετά από έλεγχο και επιβεβαίωση των
παραπάνω από τα αρχεία της, εισηγείται και το ΔΣ της ΕΟΜ αποφασίζει την διαγραφή του αθλητή από το
Μητρώο αθλητών της ΕΟΜ.
β) Αυτόματα, αν του αφαιρεθεί η φίλαθλη ιδιότητα από την ΕΦΙΠ.
γ) Αν τιμωρηθεί με διαγραφή από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα της ΕΟΜ και η απόφαση είναι τελεσίδικη,
μετά από ενδεχόμενη έφεση – προσφυγή του στο ΑΣΕΑΔ.
δ) Αν το ζητήσει ο ίδιος ο αθλητής με αίτησή του ή καταθέσει το αγωνιστικό του δελτίο. Στην περίπτωση
αυτή για νέα εγγραφή του απαιτείται πάροδος τουλάχιστον ενός (1) έτους.

1.4

Μεταγραφές αθλητών

1.4.1

Χρονική περίοδος και προϋποθέσεις μεταγραφών

Αθλητής Αγωνιστικού μπριτζ, εφ' όσον είναι κάτοχος αγωνιστικού δελτίου της ΕΟΜ και ανήκει σε ένα από τα
Σωματεία που υπάγονται στη δύναμή της, μπορεί να μεταγραφεί σε άλλο Σωματείο, αρκεί να το δηλώσει
γραπτά, συμπληρώνοντας και υπογράφοντας το ειδικό έντυπο – αίτηση, τον τύπο του οποίου έχει
γνωστοποιήσει με εγκύκλιό της η ΕΟΜ.
Τυχόν επιβληθείσα ποινή από ΕΟΜ ακολουθεί τον αθλητή και στο νέο Σωματείο του.
Το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο επιτρέπεται η κατάθεση αιτήσεων μεταγραφών για οποιονδήποτε λόγο
ορίζεται από 1ης Φεβρουαρίου μέχρι 1ης Μαρτίου κάθε έτους. Το ΔΣ της ΕΟΜ επιτρέπεται να μεταθέτει τις πιο
πάνω ημερομηνίες διενέργειας των μεταγραφών, με απόφασή του, για σοβαρούς τεχνικούς λόγους, εκδίδοντας
σχετική εγκύκλιο που κοινοποιείται εγκαίρως στα Σωματεία-Μέλη της ΕΟΜ.
Οι αθλητές που επιθυμούν να μεταγραφούν πρέπει να καταθέσουν στην ΕΟΜ αίτηση μέσα σε αυτήν την
προθεσμία. Κάθε αίτηση μεταγραφής που υποβάλλεται μετά την οριζόμενη προθεσμία θεωρείται εκπρόθεσμη
και είναι, αυτοδικαίως, άκυρη.
Η αίτηση μεταγραφής αποστέλλεται στην ΕΟΜ μόνο μέσω του Σωματείου στο οποίο επιθυμεί να μεταγραφεί
ο αθλητής. Η απ' ευθείας αποστολή της αίτησης μεταγραφής από τον ίδιο τον αθλητή απαγορεύεται ρητά.
Η αίτηση συνοδεύεται από τυχόν απαιτούμενα έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία και δικαιολογητικά, που
θεμελιώνουν τον επικαλούμενο λόγο μεταγραφής και από παράβολο μεταγραφής, που κατατίθεται στα γραφεία
της Ομοσπονδίας ή με ταχυδρομική επιταγή.
Το ύψος του παράβολου καθορίζεται με απόφαση του ΔΣ ΕΟΜ και μπορεί να είναι ενιαίο ή να διαφοροποιείται
ανάλογα με τον λόγο της μεταγραφής ή με άλλα κριτήρια. Η απόφαση αυτή του ΔΣ ΕΟΜ ισχύει για το έτος
κατά το οποίο θα εκδοθεί και για τα επόμενα, έως ότου εκδοθεί νεότερη απόφαση ΔΣ, που να αναπροσαρμόζει
το ποσό ή τα ποσά.
Η συμπλήρωση της αίτησης με συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά μπορεί να γίνει μέχρι τη συζήτησή της στην
αρμόδια Επιτροπή Μεταγραφών.
Όλες οι αιτήσεις μεταγραφής καταχωρούνται σε ειδικό Φάκελο Μεταγραφών κατά σειρά ημερομηνίας
κατάθεσης και εγγραφής.
Εφόσον η αίτηση μεταγραφής του αθλητή γίνει δεκτή, εκδίδεται δελτίο αθλητικής ιδιότητας στο νέο Σωματείο
του.
Η υπογραφή από αθλητή αιτήσεων μεταγραφής σε δύο ή περισσότερα Σωματεία κατά την ίδια μεταγραφική
περίοδο, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα, που τιμωρείται κατά τα οριζόμενα στον Πειθαρχικό Κανονισμό της
ΕΟΜ. Σε ό,τι δε αφορά τις αιτήσεις μεταγραφής του αθλητή, λαμβάνεται υπόψη και κρίνεται από την Επιτροπή
Μεταγραφών η αίτηση που πρωτοκολλήθηκε πρώτη στην Ομοσπονδία.
Απαγορεύεται να μεταγραφεί αθλητής αν δεν έχει καταβάλει το παράβολο του αγωνιστικού του δελτίου για το
τρέχον έτος, όπως και για τυχόν παρελθόντα έτη (βλέπε και άρθρο 1.6, παράγραφος 4).

Σελ. 7

Κανονισμοί του Αγωνιστικού Μπριτζ – Μάιος 2019
Αθλητής του οποίου έγινε δεκτή ή απορρίφθηκε η αίτηση μεταγραφής, για οποιονδήποτε λόγο, δεν επιτρέπεται
να υποβάλει νέα αίτηση μεταγραφής στην ίδια μεταγραφική περίοδο.
Οι αιτήσεις μεταγραφών για να είναι έγκυρες πρέπει να πληρούν τις εξής τουλάχιστον προϋποθέσεις:
α) Να αναφέρονται σ' αυτές το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερόμενου, το όνομα πατρός, το έτος γέννησης, η
ακριβής διεύθυνση, το Σωματείο από το οποίο επιθυμεί να μεταγραφεί ο αθλητής και εκείνο προς το οποίο
επιθυμεί να μεταγραφεί.
β) Να φέρουν απαραίτητα την υπογραφή του Προέδρου ή του Γενικού Γραμματέα, καθώς και τη σφραγίδα
του δεχόμενου τον παίκτη Σωματείου.
γ) Σε περίπτωση που ο αθλητής ζητά μεταγραφή με τη συγκατάθεση του Σωματείου προέλευσης, η αίτηση
μεταγραφής πρέπει να φέρει και τη σφραγίδα του Σωματείου αυτού, όπως και την υπογραφή του
Προέδρου ή του Γενικού Γραμματέα αυτού.
Οι μεταγραφές αθλητών επιτρέπονται και με οικονομικό αντάλλαγμα, το οποίο ορίζεται από τα Σωματεία,
σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 33 του Αθλητικού Νόμου 2725/99.
Το σύνολο των αθλητών που μεταγράφονται από ένα Σωματείο δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι (20) σε
κάθε μεταγραφική περίοδο. Στον παραπάνω αριθμό δεν προσμετρώνται οι μεταγραφές λόγω μετοίκισης,
αγωνιστικής απραξίας Σωματείου προέλευσης και διαγραφής ή διάλυσης ή απώλειας Αθλητικής Αναγνώρισης
Σωματείου, για τις οποίες δεν υπάρχει αριθμητικός περιορισμός.
Κάθε σωματείο έχει δικαίωμα να αποκτήσει από μεταγραφή αθλητές από κάθε κατηγορία μεταγραφής (του
άρθρου 1.4.2) σε απεριόριστο αριθμό.

1.4.2

Λόγοι και περιορισμοί μεταγραφών

1.4.2.1

Μεταγραφές με συγκατάθεση (συναίνεση) Σωματείου

Αθλητής μπορεί να μεταγραφεί ελεύθερα σε άλλο Σωματείο, εφ' όσον συγκατατίθεται (συναινεί) το Σωματείο
στο οποίο ανήκε, με την επιφύλαξη των άρθρων και του παρόντος. Η συναίνεση αποδεικνύεται με τη σφραγίδα
του Σωματείου προέλευσης και την υπογραφή του Προέδρου ή του Γενικού Γραμματέα του Σωματείου πάνω
στο ειδικό έντυπο – αίτηση μεταγραφής.
1.4.2.2

Μεταγραφή με αποδέσμευση

Σωματείο-Μέλος της ΕΟΜ έχει δικαίωμα, σύμφωνα με το καταστατικό και τους εσωτερικούς κανονισμούς
λειτουργίας του, να αποδεσμεύσει οποιονδήποτε αριθμό αθλητών του.
Οι αποδεσμεύσεις πραγματοποιούνται στο διάστημα από 1ης Φεβρουαρίου μέχρι 1ης Μαρτίου κάθε έτους. Το
ΔΣ της ΕΟΜ επιτρέπεται να μεταθέτει τις πιο πάνω ημερομηνίες, με απόφασή του, εκδίδοντας σχετική εγκύκλιο
που κοινοποιείται εγκαίρως στα Σωματεία-Μέλη της.
Οι αθλητές που αποδεσμεύονται μπορούν να μεταγραφούν σε άλλο Σωματείο, κατά την ίδια μεταγραφική
περίοδο, κατόπιν αιτήσεώς τους, υπό την προϋπόθεση της συγκατάθεσης του Σωματείου όπου μεταγράφονται.
Αθλητής που συμπληρώνει 6 τουλάχιστον χρόνια πλήρους αποχής από όλους τους αγώνες κάθε βαθμίδας, έχει
δικαίωμα αυτόματης αποδέσμευσης, δηλαδή αποδέσμευση χωρίς την συγκατάθεση του σωματείου του. Αν
επαναδραστηριοποιηθεί, μπορεί να εγγραφεί σε οποιοδήποτε σωματείο επιθυμεί, διατηρώντας όλους τους
βαθμούς διάκρισης που είχε.
Η αποδέσμευση του αθλητή χορηγείται με ακριβές αντίγραφο ή απόσπασμα πρακτικών του ΔΣ του Σωματείου
του, όπου περιέχεται η απόφαση του ΔΣ περί αποδέσμευσης του αθλητή και πρέπει να επισυνάπτεται στην
αίτηση μεταγραφής στο νέο Σωματείο.
Η περίπτωση μη αγωνιστικής δραστηριότητας Σωματείου προβλέπεται στο άρθρο του παρόντος.
1.4.2.3

Μεταγραφές χωρίς συγκατάθεση

Μεταγραφή είναι χωρίς συγκατάθεση αν το υποβαλλόμενο ειδικό έντυπο – αίτηση μεταγραφής δεν φέρει τη
σφραγίδα του Σωματείου προέλευσης και την υπογραφή του Προέδρου ή του Γενικού Γραμματέα του
Σωματείου και δεν υπάρχει ούτε αποδέσμευση, σύμφωνα με το άρθρο 1.4.2.2.
Μεταγραφή χωρίς συγκατάθεση μπορεί να γίνει μόνο αν ο αιτούμενος την μεταγραφή υπάγεται σε μια από τις
παρακάτω κατηγορίες, και με τους αντίστοιχους περιορισμούς της κάθε κατηγορίας.
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Σημειωτέον ότι το βάρος της αποδείξεως των στοιχείων, που επικαλείται ο αιτούμενος τη μεταγραφή, το φέρει
ο ίδιος.
Κατ' εξαίρεση, όταν ο αθλητής ζητά μεταγραφή επί τρία (3) συνεχή χρόνια, γνωστοποιώντας αυτό στην ΕΟΜ
και στο Σωματείο του, αυτή θα του παρέχεται από την Επιτροπή Μεταγραφών.
1.4.2.4

Αγωνιστική απραξία Σωματείου προέλευσης

Αν, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΟΜ, Σωματείο-Μέλος της δεν έχει παρουσιάσει καμία αγωνιστική
δραστηριότητα για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους, τότε οποιοσδήποτε αθλητής, που ανήκει στο
Σωματείο αυτό, μπορεί να μεταγραφεί σε οποιοδήποτε Σωματείο-Μέλος της ΕΟΜ επιθυμεί, χωρίς αριθμητικό
περιορισμό.
1.4.2.5

Μετοίκηση αθλητή

Αν αθλητής μετοικήσει σε άλλη πόλη ή νομό για σπουδές ή για επαγγελματικούς ή οικογενειακούς λόγους, τότε
μπορεί να μεταγραφεί χωρίς συγκατάθεση του Σωματείου προέλευσης και χωρίς κανέναν αριθμητικό
περιορισμό στο Σωματείο-Μέλος της ΕΟΜ, το οποίο έχει την έδρα του πλησιέστερα προς τη νέα κατοικία του.
Αν στην πόλη της νέας κατοικίας του υπάρχουν περισσότερα από ένα Σωματεία, τότε μπορεί να επιλέξει
οποιοδήποτε από αυτά.
Η διάταξη αυτή δεν ισχύει εφόσον η νέα κατοικία βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 100 χιλιομέτρων από
την έδρα του Σωματείου από το οποίο επιθυμεί να μεταγραφεί ο ενδιαφερόμενος.
1.4.2.6

Ελεύθερη μεταγραφή αθλητή κάτω ή πάνω από ορισμένη ηλικία

Με την επιφύλαξη των άρθρων 1.4.1 και 1.4.2.4 του παρόντος:
1. Αθλητής ηλικίας μέχρι δεκαοκτώ (18) ετών, χρονολογικά και όχι ημερολογιακά, έχει το δικαίωμα να
μεταγραφεί χωρίς τη συγκατάθεση του Σωματείου του και με έγγραφη γονική συναίνεση, σε Σωματείο της
προτίμησής του. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί μόνο μία φορά.
2. Αθλητής που αγωνίζεται συνεχώς στο ίδιο Σωματείο τουλάχιστον τα τελευταία 12 έτη και είναι τουλάχιστον
35 ετών μπορεί να μεταγραφεί σε οποιοδήποτε Σωματείο-Μέλος της ΕΟΜ, χωρίς τη συγκατάθεση του
Σωματείου του.
3. Αθλητής που ανήκει στην κατηγορία των Seniors μπορεί να μεταγραφεί σε οποιοδήποτε Σωματείο-Μέλος
της ΕΟΜ, χωρίς τη συγκατάθεση του Σωματείου του.
1.4.2.7

Διαγραφή ή διάλυση ή απώλεια Αθλητικής Αναγνώρισης Σωματείου

Αν ένα Σωματείο διαγραφεί από τη δύναμη της ΕΟΜ ή διαλυθεί ή απωλέσει την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση,
σύμφωνα με τον Αθλητικό Νόμο, τότε όλοι οι αθλητές του είναι ελεύθεροι να εγγραφούν (οποιαδήποτε χρονική
περίοδο), κατόπιν νέας αίτησης εγγραφής, στη δύναμη οποιουδήποτε Σωματείου-Μέλους της ΕΟΜ, σύμφωνα
με τον Κανονισμό 1 και ειδικότερα με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 1.2.
1.4.2.8

Περιορισμός μεταγραφών για λόγους διατήρησης ελάχιστου αριθμού αθλητών
Σωματείου

Σε περίπτωση όπου με τις αιτούμενες μεταγραφές (και αποδεσμεύσεις) μειώνονται οι αθλητές του Σωματείου
κάτω από το ελάχιστο προβλεπόμενο όριο των είκοσι (20) αθλητών με ΑΔ ΕΟΜ, το Σωματείο μπορεί να ζητήσει
από την ΕΟΜ (μέχρι και την ολοκλήρωση των εργασιών της Επιτροπής Μεταγραφών κατά τα άρθρα 1.5.2 και
1.5.3) να του επιτραπεί η απόσυρση ορισμένων αιτήσεων για τις οποίες είχε δοθεί η συγκατάθεση του
Σωματείου, ή η ανάκληση αποφάσεων αποδέσμευσης, που έχουν ήδη κατατεθεί στην ΕΟΜ, ή, στην περίπτωση
όπου οι αιτήσεις μεταγραφών υποβλήθηκαν χωρίς τη συγκατάθεση του Σωματείου, την μη ικανοποίηση του
συνόλου των αιτούμενων μεταγραφών όλων των κατηγοριών (ώστε το σύνολο των αθλητών του Σωματείου
να παραμείνει τουλάχιστον 20). Εφόσον δεν υπάρξει διαφορετική εισήγηση από το Σωματείο, η επιλογή των
αιτήσεων, που θα γίνουν δεκτές, θα γίνει από την Επιτροπή Μεταγραφών του άρθρου 1.5.1, λαμβάνοντας
υπόψη τους λόγους μεταγραφής (προηγούνται οι μεταγραφές χωρίς συγκατάθεση και έπονται οι
αποδεσμεύσεις και οι μεταγραφές με συγκατάθεση του Σωματείου) και, στη συνέχεια, τη σειρά που
υποβλήθηκαν οι αιτήσεις στην ΕΟΜ (που θα καθορίζεται από τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβαν).
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1.5

Όργανα έγκρισης μεταγραφών - Επιτροπή Μεταγραφών

1.5.1

Σύσταση Επιτροπής Μεταγραφών

Έναν μήνα τουλάχιστον πριν από την έναρξη του χρονικού διαστήματος διενέργειας των μεταγραφών κάθε
έτους, με απόφαση του ΔΣ της ΕΟΜ, συγκροτείται πενταμελής Επιτροπή Μεταγραφών (ΕΜ), που αποτελείται
από τον Γενικό Γραμματέα της ΕΟΜ, ο οποίος και προεδρεύει της επιτροπής, ένα μέλος του ΔΣ της ΕΟΜ και
τρεις άλλους αθλητές-φιλάθλους, κατά προτίμηση με νομική κατάρτιση και οπωσδήποτε μη ανήκοντες από
5ετίας στη Διοίκηση οποιουδήποτε Αθλητικού Σωματείου, Ενώσεως ή της Ομοσπονδίας Μπριτζ.
Η ΕΜ διαλύεται μετά την έκδοση της απόφασης για την εκδίκαση των αιτήσεων μεταγραφής της περιόδου για
την οποία συστάθηκε.

1.5.2

Συνεδρίαση Επιτροπής Μεταγραφών

Η ΕΜ συνεδριάζει με μέριμνα του Προέδρου της.
Η ΕΜ βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον τρία (3) μέλη της.
Οι αποφάσεις της ΕΜ λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία ενώ, σε περίπτωση ισοψηφίας, επικρατεί η ψήφος
του προέδρου της ΕΜ.

1.5.3

Απόφαση για μεταγραφή

Η ΕΜ, αφού εκδικάσει όλες τις αιτήσεις μεταγραφής, καταθέτει στο ΔΣ της ΕΟΜ τις αποφάσεις της, μαζί με τα
πρακτικά της συνεδρίασης, μέσα σε 40 ημέρες από τη λήξη της περιόδου των μεταγραφών.
Το ΔΣ της ΕΟΜ επικυρώνει υποχρεωτικά τις αποφάσεις, οι οποίες στη συνέχεια γνωστοποιούνται σε όλους τους
ενδιαφερόμενους.

1.5.4

Εφέσεις – Προσφυγές

Κατά της επικυρωμένης απόφασης για μεταγραφή, μπορεί να προσφύγει ενώπιον του ΑΣΕΑΔ οποιοσδήποτε
έχει έννομο συμφέρον, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπεται στον Αθλητικό Νόμο.

1.6

Γενικές διατάξεις

1. Στον παρόντα Κανονισμό, όπου χρησιμοποιείται το αρσενικό γένος νοείται και το θηλυκό (π.χ. «αθλητής»
νοείται και «αθλήτρια») και ο ενικός μπορεί να εναλλαχθεί με τον πληθυντικό (π.χ. «μέλος» ή
«παράπτωμα» νοείται και «μέλη» ή «παραπτώματα») και το αντίστροφο, εκτός αν είναι προφανές από τη
διατύπωση ότι αυτό δεν ισχύει.
2. Το ΔΣ ΕΟΜ, με απόφασή του, μπορεί να καθορίζει συμπληρωματικά λεπτομέρειες για τα θέματα εγγραφών
και μεταγραφών, με την προϋπόθεση ότι δεν καταστρατηγείται άμεσα ή έμμεσα ο παρών Κανονισμός. Οι
ανωτέρω λεπτομέρειες γνωστοποιούνται με σχετική εγκύκλιο του ΔΣ. Στην περίπτωση που αφορούν
θέματα μεταγραφών, οι σχετικές αποφάσεις του ΔΣ πρέπει να γνωστοποιούνται ένα μήνα τουλάχιστον
πριν από την έναρξη της μεταγραφικής περιόδου.
3. Για την ετήσια ενημέρωση (ανανέωση) του ΑΔ ΕΟΜ αθλητή, απαιτείται η καταβολή παράβολου, εντός του
πρώτου τριμήνου κάθε ημερολογιακού έτους. Το ύψος του παράβολου ορίζεται με σχετική απόφαση του
ΔΣ, πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου. Η είσπραξη του παράβολου γίνεται από το Σωματείο
όπου είναι εγγεγραμμένος ο αθλητής, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Καταστατικού ΕΟΜ. Τηρούνται οι
εξαιρέσεις που προβλέπονται από τους Κανονισμούς της ΕΟΜ, όπως εκάστοτε ισχύουν (π.χ. άρθρο 2.5.8
παράγραφος 8α για τους αθλητές που κατέκτησαν τον τίτλο του ανώτατου μετρ).
4. Εφόσον δεν έχει ακυρωθεί το αγωνιστικό δελτίο αθλητή κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1.3.2, αθλητής
που ζητά να παραλάβει το ενημερωμένο δελτίο του τρέχοντος έτους οφείλει να καταβάλει αναδρομικά και
τα τυχόν οφειλόμενα παράβολα για ετήσιες ανανεώσεις προηγούμενων ετών. Κατ' εξαίρεση, η χορήγηση
του ενημερωμένου δελτίου γίνεται με την καταβολή του παράβολου του τρέχοντος έτους εις το διπλάσιο,
αν προκύπτει από τα αρχεία της ΕΟΜ ότι ο αθλητής δεν συμμετείχε ενεργά σε αγωνιστικές εκδηλώσεις
Μπριτζ στην Ελλάδα κατά τα παρελθόντα έτη, για τα οποία οφείλονται παράβολα.
5. Αθλητής που κατέχει ΑΔ ΕΟΜ, έχει την αθλητική ιδιότητα του Ν. 2725/99 (στον κλάδο του αγωνιστικού
Μπριτζ) και δικαιούται να συμμετέχει σε αγωνιστικές εκδηλώσεις Μπριτζ, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό,
υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων του Καταστατικού και των Κανονισμών της
ΕΟΜ, του Αθλητικού Ν. 2725/99 και των Καταστατικών (statutes), Κανόνων (codes) και Κανονισμών
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(regulations) της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μπριτζ (WBF), της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μπριτζ (EBL) και
του εκάστοτε διοργανωτή αγώνα Μπριτζ (μέλους ή όχι της WBF ή EBL), όπως και της προκήρυξης του
εκάστοτε αγώνα.
6. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή μη κατόχων ΑΔ ΕΟΜ (εν ισχύ) σε επίσημους αθλητικούς αγώνες Μπριτζ στην
Ελλάδα, εκτός από τις περιπτώσεις όπου αυτό προβλέπεται από ισχύουσες διατάξεις της WBF, της EBL ή
της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ) και υπό τους όρους και προϋποθέσεις της προκήρυξης του
εκάστοτε αγώνα. Οι διοργανωτές αγώνων στην Ελλάδα οφείλουν να ελέγχουν ότι οι συμμετέχοντες είναι
κάτοχοι ΑΔ ΕΟΜ (εν ισχύ) ή εν ενεργεία αθλητές του αγωνιστικού Μπριτζ σε άλλη χώρα, εφόσον βέβαια
τους παρέχονται τα σχετικά στοιχεία (ενημερωμένα μητρώα) από την ΕΟΜ, ή από την αντίστοιχη διεθνή
Ομοσπονδία. Η συστηματική αποδοχή της συμμετοχής παικτών που δεν έχουν την αθλητική ιδιότητα στον
κλάδο του αγωνιστικού Μπριτζ, συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα του διοργανωτή. Δεν απαιτείται η κατά τα
ανωτέρω αθλητική ιδιότητα για την περίπτωση αλλοδαπών, που συμμετέχουν εκτάκτως σε Φεστιβάλ ή σε
αγώνες 5ης βαθμίδας Σωματείων.
7. Οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις νόμων και λοιπών Κανονιστικών Πράξεων σχετικών με το αντικείμενο του
παρόντος Κανονισμού που ισχύουν κάθε φορά, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του.
8. Ο παρών Κανονισμός, που περιέχει 5 άρθρα και εγκρίθηκε σύμφωνα με την απόφαση της από 10/10/2015
Γενικής Συνέλευσης των Σωματείων-Μελών της ΕΟΜ, θα τεθεί σε ισχύ από την ημέρα έγκρισής του από
τον αρμόδιο Υπουργό Πολιτισμού, όπως προβλέπει ο Ν. 2725/99.
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Κανονισμός αρ. 2

Διοργάνωση και Διεξαγωγή Αγώνων

2.1

Αγωνιστικές Εκδηλώσεις της ΕΟΜ

2.1.1

Αγωνιστική περίοδος

Το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο διεξάγονται οι ετήσιες αγωνιστικές εκδηλώσεις λέγεται Αγωνιστική
Περίοδος. Η Αγωνιστική Περίοδος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε χρόνου και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου.

2.1.2

Ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα

Η ΕΟΜ, το λιγότερο ένα μήνα πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου, καταρτίζει και κοινοποιεί προς
κάθε ενδιαφερόμενο (Σωματεία-Μέλη, ιδιωτικούς φορείς που διοργανώνουν αγώνες Μπριτζ, δημοσιογράφους
κ.λπ.) το ετήσιο πρόγραμμα των αγωνιστικών εκδηλώσεών της.
Η ΕΟΜ, στην προσπάθειά της να συντονίσει το αγωνιστικό πρόγραμμα με τις αγωνιστικές εκδηλώσεις των
Διεθνών Ομοσπονδιών στις οποίες ανήκει, ή και για οποιονδήποτε άλλο εξίσου σοβαρό λόγο, που θα μπορούσε
να προκύψει κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου (π.χ. εκλογές, μη εξασφάλιση χώρου, έκτακτες
καιρικές συνθήκες), δικαιούται να αλλάξει ημερομηνίες αγώνων, εφόσον κοινοποιήσει έγκαιρα στα ΣωματείαΜέλη της την απόφασή της αυτή.

2.1.3

Αγωνιστικές εκδηλώσεις

Οι τακτικές ετήσιες αγωνιστικές εκδηλώσεις της ΕΟΜ είναι οι ακόλουθες:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Ομάδων
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ομάδων
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κατηγοριών
Πανελλήνια Πρωταθλήματα Ζευγών Γυναικών και Ανδρών
Πανελλήνια Πρωταθλήματα Ζευγών Νέων και Παίδων
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών Seniors
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ομάδων Seniors
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μικτών Ζευγών
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μικτών Ομάδων
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών Swiss
Πανελλήνιο Ταυτόχρονο Ζευγών
Διασυλλογικό Κύπελλο Ομάδων
Κύπελλο Ελλάδος Ομάδων
Περιφερειακά ή Τοπικά Πρωταθλήματα
Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα
Αγώνες ειδικών κατηγοριών κ.λπ.

Η ΕΟΜ μπορεί να διοργανώσει και άλλες εκδηλώσεις ή να παραλείψει κάποιες από τις παραπάνω αναφερόμενες
εκδηλώσεις, εκτός όμως των 1, 2, 3 και 4.
Εφόσον προβλέπεται επαρκής συμμετοχή για οποιονδήποτε από τους παραπάνω αγώνες, η ΕΟΜ δύναται να
ξεχωρίζει τους συμμετέχοντες σε δύο ή και περισσότερες κατηγορίες, σύμφωνα με τη δυναμικότητα κάθε
παίκτη (ή ζεύγους ή ομάδας) και να διοργανώνει τους αγώνες αυτούς ξεχωριστά για κάθε κατηγορία.
Η ΕΟΜ, με απόφαση του Δ.Σ., καθορίζει τα όρια των κατηγοριών για τους αγώνες των Σωματείων - Μελών.
Ειδικά σε αγώνες ομάδων των Σωματείων-Μελών «με άνω όριο» επιτρέπεται η σύνθεση της ομάδας να
περιλαμβάνει 1 ή 2 παίκτες με ΔΔ κατά μία μονάδα μεγαλύτερη από το άνω όριο που έχει καθοριστεί, όμως το
άθροισμα ΔΔ της εκάστοτε σύνθεσης (με την οποία αγωνίζεται η ομάδα) να μην υπερβαίνει το 4πλάσιο του
άνω ορίου.

2.1.4

Επιτροπή Αγώνων

Όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή των αγώνων, ρυθμίζονται και επιλύονται κατ' αρχήν από
την Επιτροπή Αγώνων της ΕΟΜ, σε συνεργασία με την ΚΕΔ για θέματα διαιτησίας και τη ΣΜΑΔ κατά περίπτωση.
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Η Επιτροπή Αγώνων, με την έγκριση του Δ.Σ. της ΕΟΜ, εκδίδει Προκήρυξη για κάθε διοργάνωση της ΕΟΜ,
που περιέχει τα πλήρη στοιχεία των αγώνων. Σε συνέχεια της Προκήρυξης μπορεί να εκδίδονται Ειδικοί
Κανονισμοί ή άλλες Ανακοινώσεις της ΕΟΜ.

2.1.5

Αγώνες επιλογής Εθνικών ή Προεθνικών Ομάδων

Όλα τα θέματα που αφορούν τον καταρτισμό των Εθνικών ή Προεθνικών Ομάδων και κατ' επέκταση των
αγώνων, που ίσως διεξάγονται για τον καταρτισμό τους, προβλέπονται από τον κανονισμό της ΕΟΜ περί
Εθνικών Ομάδων. Η Επιτροπή Εθνικών Ομάδων και η Επιτροπή Αγώνων είναι υπεύθυνες από κοινού για τη
διεξαγωγή των αγώνων αυτών.

2.1.6

Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Ομάδων

Στο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Ομάδων συμμετέχουν τα Σωματεία-Μέλη της ΕΟΜ που έχουν εκπληρώσει τις
οικονομικές τους υποχρεώσεις έναντι της ΕΟΜ, με ομάδες της επιλογής τους (Open, Γυναικών, Seniors, Νέων,
Κατηγοριών κ.λπ.), απαρτιζόμενες από αθλητές που ανήκουν αγωνιστικά σ' αυτά.
Ο κάθε αγώνας του Πρωταθλήματος (Open, γυναικών, Seniors, Νέων, Ειδικών Κατηγοριών, κλπ. διαχωρίζεται
σε Εθνικές Κατηγορίες (Α, Β, Γ Εθνική κλπ.) εκτός της κατηγορίας των Νέων Αθλητών.
Κάθε Σωματείο-Μέλος συμμετέχει σε κάθε αγώνα του Διασυλλογικού Πρωταθλήματος Ομάδων (Open,
Γυναικών, Seniors, Νέων, Κατηγοριών κ.λπ.) με μία μόνο ομάδα, εκτός της κατηγορίας των Νέων αθλητών.
Σε κάθε μία Εθνική κατηγορία (Α, Β, Γ Εθνική κλπ.) μετέχουν κανονικά οκτώ (8) ομάδες. Εφόσον όμως σε μια
Εθνική κατηγορία η συνολική συμμετοχή είναι μικρότερη από 6 ομάδες, το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το
δικαίωμα να μην διοργανώσει ξεχωριστό αγώνα για την κατηγορία αυτή και να γίνεται συγχώνευση με την
αμέσως ανώτερη κατηγορία.
Αν ο αριθμός των ομάδων της χαμηλότερης κατηγορίας φτάσει ή ξεπεράσει τις δεκατέσσερις (14) δημιουργείται
νέα κατηγορία, αμέσως χαμηλότερης βαθμίδας. Οι ομάδες χωρίζονται αναλόγως της κατάταξής τους στους
αγώνες της προηγούμενης χρονιάς.
Κάθε Σωματείο που συμμετέχει για πρώτη φορά σε κάποιο αγώνα (Open, Γυναικών, Seniors, Νέων, Κατηγοριών
κ.λπ.) αγωνίζεται στη χαμηλότερη κατηγορία του αγώνα αυτού.
Σε περίπτωση μη συμμετοχής ενός Σωματείου, αυτό αυτομάτως υποβιβάζεται στην αμέσως κατώτερη Εθνική
της εν λόγω κατηγορίας, εφόσον την προηγούμενη χρονιά συμμετείχε σε οποιαδήποτε Εθνική, πλην της
τελευταίας.
Κάθε χρόνο στην αμέσως ανώτερη κατηγορία προβιβάζονται δύο (2) ομάδες, όταν αγωνίζονται μέχρι δέκα (10)
ομάδες ή τρεις (3) ομάδες, όταν η συμμετοχή είναι μεγαλύτερη. Εφόσον, λόγω μη συμμετοχής ομάδων, οι
θέσεις που πρέπει να συμπληρωθούν στην ανώτερη κατηγορία είναι περισσότερες, τότε προβιβάζεται ανάλογος
αριθμός, ώστε να συμπληρωθεί ο αριθμός ομάδων που θα συμμετάσχουν στην ανώτερη κατηγορία.
Από κάθε κατηγορία υποβιβάζονται τόσες ομάδες ώστε να καλυφθούν οι θέσεις ανόδου και υπό την
προϋπόθεση ότι υποβιβάζεται τουλάχιστον μία (1) από όσες έχουν συμμετάσχει σε κάθε αγώνα.
Αν σε κάποια Εθνική Κατηγορία συμμετέχουν πάνω από 10 ομάδες τότε αυτές μπορεί να διαχωρίζονται σε
ομίλους και ακολούθως να παίζονται επί πλέον γύροι Play Offs για την ανάδειξη της τελικής νικήτριας Ομάδας
ή, εναλλακτικά, να γίνεται ένας όμιλος Swiss. Όλες οι λεπτομέρειες (Βαθμοί Διάκρισης κ.λπ.) και ό,τι δεν
περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο, θα αναφέρονται στην προκήρυξη των αγώνων.

2.1.7

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών

Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών διεξάγεται σε 2 τουλάχιστον στάδια (Προκριματικός, Ημιτελικός κ.λπ.),
με το βαθμολογικό σύστημα Ακεραίου Top (Top Integral) και μπορεί να διεξαχθεί και κατά κατηγορίες, εκ των
οποίων η μία υποχρεωτικά Open.
Ο ελάχιστος αριθμός ημερίδων είναι για μεν τον Προκριματικό 2 ημερίδες, ενώ για όλα τα υπόλοιπα στάδια
είναι 3 ημερίδες.
Στον Τελικό συμμετέχουν ζεύγη με τη διαδικασία που αναφέρεται στην προκήρυξη.
Ο αριθμός των ζευγών του τελικού Open είναι καθορισμένος, ώστε να διασφαλίζεται ότι μπορούν να παίξουν
όλοι εναντίον όλων σε τρεις ημερίδες.
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Η προκήρυξη καθορίζει κάθε φορά τα υπόλοιπα στοιχεία του αγώνα.

2.1.8

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ομάδων

Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ομάδων διεξάγεται σε δύο τουλάχιστον στάδια (Προκριματικός, Τελικός) και
μπορεί να διεξαχθεί και κατά κατηγορίες, εκ των οποίων η μία υποχρεωτικά Open.
Στον Τελικό συμμετέχουν ομάδες που προκρίνονται από τα διάφορα κέντρα ή ομίλους των προηγούμενων
σταδίων σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης.
Το τελικό στάδιο της κατηγορίας Open μπορεί να διεξαχθεί σε δυο φάσεις (Τελικός, Υπερτελικός) και σε
διαφορετικές ημερομηνίες. Σε περίπτωση που το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ομάδων της κατηγορίας Open
αποτελεί συγχρόνως και αγώνα επιλογής Εθνικής ομάδας, τότε ο Τελικός διεξάγεται υποχρεωτικά σε 2 φάσεις,
ως άνω.
Η προκήρυξη καθορίζει κάθε φορά τα υπόλοιπα στοιχεία του αγώνα.

2.1.9

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών Κατηγοριών

Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών κατηγοριών διεξάγεται σε κατηγορίες με άνω και κάτω όριο, όπως
καθορίζονται στην προκήρυξη του Πρωταθλήματος. Για τον προσδιορισμό της κατηγορίας στην οποία ανήκει
κάθε αθλητής, λαμβάνεται υπόψη η εκδοθείσα επίσημη κατάσταση Βαθμών Διάκρισης, που θα μνημονεύεται
στην προκήρυξη των αγώνων.
Το πρωτάθλημα διεξάγεται σε δύο τουλάχιστον στάδια (Προκριματικό-Τελικό) με βαθμολογία IMPs, εναντίον
ή όχι του Μέσου Όρου, όπως θα ορίζεται από την προκήρυξη του αγώνα.
Η προκήρυξη καθορίζει κάθε φορά τα υπόλοιπα στοιχεία του αγώνα.

2.1.10

Άλλα πρωταθλήματα -Έκτακτες διοργανώσεις

Ο τρόπος διεξαγωγής των άλλων πρωταθλημάτων, όπως και των έκτακτων διοργανώσεων που γίνονται μετά
από έγκριση του ΔΣ, καθορίζεται από την αντίστοιχη προκήρυξη.

2.1.11

Συμμετέχοντες σε αγώνες (Έλληνες και αλλοδαποί)

Στους αγώνες της ΕΟΜ συμμετέχουν αθλητές Σωματείων-Μελών της ΕΟΜ που είναι κάτοχοι Αγωνιστικού
Δελτίου και έχουν καταβάλει το παράβολο συμμετοχής για το τρέχον έτος, όπως και για τυχόν παρελθόντα
έτη, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προκήρυξη του αγώνα.
Οι αλλοδαποί αθλητές που συμμετέχουν εκτάκτως σε Φεστιβάλ ή σε αγώνες 5ης βαθμίδας Σωματείων δεν είναι
απαραίτητο να είναι κάτοχοι αγωνιστικού δελτίου της ΕΟΜ. Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σε αγώνες
αλλοδαπών και ομογενών αθλητών κατόχων ΑΔ ΕΟΜ, είναι γενικά οι ίδιοι με αυτούς που ισχύουν και για
Έλληνες αθλητές και καθορίζονται με Υπουργική Απόφαση του άρθρου 33 παράγραφος 7 του Ν. 2725/1999
(βλέπε και Κανονισμό 1).
Η συμμετοχή στους αγώνες προϋποθέτει: α) εμπρόθεσμη δήλωση, β) καταβολή δικαιωμάτων συμμετοχής, γ)
ανεπιφύλακτη αποδοχή των Κανονισμών, όλων των όρων της Προκήρυξης, του Ειδικού Κανονισμού του αγώνα
και τους επόμενους αυτών.
Οποιαδήποτε ένσταση – έφεση κατά του κύρους των αγώνων υποβάλλεται προ της έναρξής των, εκτός αν
αναφέρεται σε θέμα που πιθανόν θα προκύψει κατά τη διάρκεια των αγώνων.
Προκειμένου για τους Αγώνες Νέων, Παίδων ή Seniors, το όριο ηλικίας καθορίζεται από την Ελληνική
Ομοσπονδία Μπριτζ και γνωστοποιείται στην προκήρυξη.

2.1.12

Αποδοχή όρων συμμετοχής

Κάθε αθλητής που δηλώνει συμμετοχή σε αγώνα εγκεκριμένο από την ΕΟΜ, θεωρείται ότι αποδέχεται
αυτόματα και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της προκήρυξης του αγώνα και τους επόμενους της, ως και
τους ισχύοντες κανονισμούς οι οποίοι ρητά μνημονεύονται στην προκήρυξη, ενώ παράλληλα εννοείται ότι
αποδέχεται και τους Κανονισμούς της ΕΟΜ και τις τυχόν ειδικές ρυθμίσεις ή αποφάσεις του ΔΣ.
Με τη δήλωση συμμετοχής οι αθλητές αυτόματα δηλώνουν ότι αποδέχονται και καθιστούν αρμόδια ως
διαιτησιακά όργανα, για την επίλυση των μεταξύ τους αγωνιστικών διαφορών, μόνο τα προβλεπόμενα από τον
Αθλητικό Νόμο ή τους Κανονισμούς της ΕΟΜ δικαιοδοτικά όργανα ή επιτροπές. Ακόμη και αν η διάταξη αυτή
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δεν αναφέρεται στην προκήρυξη, λογίζεται ότι περιέχεται αυτοδικαίως. Τα αρμόδια όργανα των αγωνιστικών
διαφορών είναι ο Διαιτητής, οι οριζόμενες Επιτροπές Εφέσεων, η Επιτροπή Προσφυγών, το Πειθαρχικό
Συμβούλιο και οποιοδήποτε άλλο όργανο ορίζουν οι κανονισμοί της ΕΟΜ και ο Αθλητικός Νόμος.

2.2

Διεξαγωγή των Αγώνων

2.2.1

Γενικά

1. Οι αγωνιστικές εκδηλώσεις της ΕΟΜ, των Σωματείων Μελών, καθώς και παντός Διοργανωτή στην Ελλάδα,
διεξάγονται βάσει των Διατάξεων του ισχύοντος Διεθνούς Κώδικα Αγωνιστικού Μπριτζ (ΔΚΑΜ) και των
κανονισμών της ΕΟΜ, οι διατάξεις των οποίων συμπληρώνουν τον Διεθνή Κώδικα όπου χρειάζεται.
2. Σε περίπτωση σύγκρουσης διαφόρων διατάξεων, υπερισχύει ο ΔΚΑΜ όπως ισχύει εκάστοτε, κατόπιν, κατά
σειρά, ο παρών κανονισμός, οι αποφάσεις του ΔΣ της ΕΟΜ, η Προκήρυξη και ο Ειδικός Κανονισμός του
αγώνα. Εννοείται ότι οι παραπάνω διατάξεις δεν πρέπει να είναι αντίθετες με τον ισχύοντα Αθλητικό Νόμο
του Κράτους.
3. Σε περίπτωση αναθεώρησης από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Μπριτζ (WBF) του ΔΚΑΜ/07 με νεότερη
έκδοση, οι αναφορές στους αριθμούς των άρθρων του κανονισμού αυτού (της έκδοσης 2007) εννοείται
ότι θα εξακολουθούν να ισχύουν, αναπροσαρμοζόμενων των αριθμών των άρθρων ως προς του αριθμούς
των άρθρων του νεότερου ΔΚΑΜ στα αντίστοιχα θέματα.
4. Προκειμένου να εκδοθεί οποιαδήποτε ερμηνευτική εγκύκλιος, διάταξη ή ειδικός κανονισμός για να καλύψει
ένα κενό που δεν προβλέπεται από τις παρόντες κανονισμούς, θα πρέπει να λαμβάνονται υποχρεωτικά
υπόψη οι ισχύοντες διεθνώς αντίστοιχοι κανονισμοί της Παγκόσμιας και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας
Μπριτζ.

2.2.2

Συμμετοχή

1. Προϋπόθεση για συμμετοχή σε όλους τους αγώνες είναι η καταβολή συνδρομών/ δικαιωμάτων συμμετοχής
που έχουν οριστεί από τους διοργανωτές.
2. Η δήλωση συμμετοχής σε αγώνα και η αναιτιολόγητη μη προσέλευση σε αυτόν, συνιστά πειθαρχικό
παράπτωμα.
3. Προκειμένου για τους Αγώνες Επιλογής Εθνικών ή Προεθνικών Ομάδων ή ορισμένους αγώνες Κατηγοριών,
η ΕΟΜ δύναται να αποκλείει αθλητές που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις π.χ. αριθμού Βαθμών Διάκρισης
κ.λπ., όπως αυτές ορίζονται στον παρόντα κανονισμό και στην προκήρυξη.
4. Για τους συμμετέχοντες στους αγώνες αναφέρεται το άρθρο 2.2.7 του παρόντος.

2.2.3

Προδιαγραφές αγωνιστικών χώρων

Το κάθε Σωματείο-Μέλος της ΕΟΜ, στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του, οι οποίες προκύπτουν από το
Καταστατικό της ΕΟΜ (άρθρα 6 και 9), οφείλει να διοργανώνει ικανό αριθμό αγωνιστικών ημερίδων. Οι
αγωνιστικές αυτές ημερίδες πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε προκαθορισμένο από την προκήρυξη χώρο και
χρόνο. Ο χώρος (αγωνιστικός) πρέπει να εγκρίνεται από την ΕΟΜ, αλλιώς ο αγώνας είναι άκυρος και η ενέργεια
του Σωματείου συνιστά πειθαρχική παράβαση.
Όταν εγγράφεται ένα Σωματείο στη δύναμη της ΕΟΜ, οφείλει να δηλώνει εγγράφως το μόνιμο χώρο τέλεσης
των αγώνων του. Ακόμη, όταν ένα Σωματείο-Μέλος της ΕΟΜ μεταβάλλει τον τόπο τέλεσης των αγώνων του,
οφείλει να δηλώνει εγγράφως και έγκαιρα (τουλάχιστον 1 μήνα πριν από τη χρήση του) το νέο χώρο τέλεσης
των αγώνων του, ο οποίος θα πρέπει να εγκριθεί από την ΕΟΜ εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης. Σε
περίπτωση μη απάντησης εκ μέρους τις ΕΟΜ εντός της προθεσμίας του ενός μηνός, η έγκριση παρέχεται
αυτόματα, υπό τον όρο της τήρησης των προδιαγραφών που ακολουθούν.
Οι αγωνιστικοί χώροι των Σωματείων-Μελών τις ΕΟΜ πρέπει να πληρούν κατ' ελάχιστον τις εξής προϋποθέσεις
και προδιαγραφές, αθροιστικά:
1. Ελάχιστο εμβαδόν για κάθε τραπέζι αγώνα, μαζί με τον ελεύθερο χώρο που απαιτείται για τις καρέκλες,
είναι τα 6 τετραγωνικά μέτρα.
2. Ελάχιστη απόσταση μεταξύ των κέντρων 2 τραπεζιών είναι τα 2 μέτρα και 40 εκατοστά.
3. Ελάχιστη διάσταση (μήκος ή πλάτος) για ένα τραπέζι είναι τα 65 εκατοστά.
4. Η χωρητικότητα της αίθουσας πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 τραπέζια αγώνων. Μπορεί η ΕΟΜ,
προκειμένου για νέο-εγγραφόμενα Σωματεία, να εγκρίνει, για περιορισμένο χρονικό διάστημα,
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6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

χωρητικότητα μικρότερη από 10 τραπέζια, όχι όμως μικρότερη από 5 τραπέζια. Το περιορισμένο αυτό
χρονικό διάστημα δεν μπορεί να επεκταθεί πέραν του έτους.
Ο αγωνιστικός χώρος πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον μία τουαλέτα ανά 15 τραπέζια. Σε περίπτωση που η
τουαλέτα είναι κοινόχρηστη, δεν πρέπει να απέχει πάνω από 10 μέτρα από το ακραίο όριο της αίθουσας.
Εντός του αγωνιστικού χώρου πρέπει να υπάρχει πυροσβεστικό σημείο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές
των αρμοδίων αρχών του Κράτους.
Πρέπει να υπάρχει επαρκής φωτισμός σε όλα τα τραπέζια, όπως και ο κατάλληλος εξαερισμός.
Ο αγωνιστικός χώρος πρέπει να είναι απομονωμένος και πρέπει να έχει φυσικό διαχωρισμό από άλλες,
εκτός Μπριτζ, δραστηριότητες.
Απαγορεύεται να λαμβάνουν χώρα άλλες δραστηριότητες στον ίδιο χώρο, οι οποίες να είναι αντιληπτές
στον αγωνιστικό χώρο καθ' οποιονδήποτε τρόπο, όπως είναι η μουσική, οπτικές εναλλαγές κ.λπ., που έχουν
ως αποτέλεσμα την ακούσια απόσπαση της προσοχής των αθλητών.
Εντός του αγωνιστικού χώρου μπορεί να λειτουργεί κυλικείο, το οποίο να διαθέτει στους αθλητές
αναψυκτικά, snack, καφέ και λοιπά παρεμφερή προϊόντα. Το κυλικείο, αν δεν έχει σχετική άδεια λειτουργίας
σύμφωνα με το νόμο, πρέπει να λειτουργεί κάτω από τον πλήρη έλεγχο του ΔΣ του Σωματείου, με γνώμονα
την μη κερδοσκοπική λειτουργία.
Απαγορεύεται κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των αγώνων η διάθεση από το κυλικείο οινοπνευματωδών
ποτών εντός των αγωνιστικών χώρων των Σωματείων.
Η ώρα έναρξης αγώνα πρέπει να βρίσκεται μεταξύ της 10:30 και της 21:00. Το ωράριο λειτουργίας των
αγωνιστικών χώρων καθορίζεται από τις πιο πάνω ώρες έναρξης. Σημειώνεται ότι η συνηθισμένη διάρκεια
της αγωνιστικής ημερίδας (πλην των αγώνων 1ης βαθμίδας) είναι περίπου 3 ώρες και 30 λεπτά. Τα
Σωματεία οφείλουν να τηρούν επιμελώς τις αστυνομικές διατάξεις περί κοινής ησυχίας, και γενικώς να
αποτρέπουν κάθε δραστηριότητα, η οποία μπορεί να προσβάλει την έξωθεν καλή μαρτυρία σχετικά με το
άθλημα του Μπριτζ. Εφόσον ο όρος αυτός τηρείται, ο αγωνιστικός χώρος μπορεί να βρίσκεται γεωγραφικά
οπουδήποτε, ακόμη και σε περιοχές αμιγούς κατοικίας.
Στις παραπάνω προδιαγραφές δεν περιλαμβάνονται οι προσωρινού χαρακτήρα διάφορες “εξωτερικές”
αγωνιστικές εκδηλώσεις των Σωματείων σε διάφορους χώρους, όπως είναι τα ξενοδοχεία, οι υπαίθριοι
χώροι, προκειμένου για θερινή δραστηριότητα (π.χ. κήποι), οι διάφορες αθλητικές εκδηλώσεις εκδρομικού
χαρακτήρα (π.χ. εντός πλοίου) κ.λπ.. Οι αγωνιστικές όμως αυτές εκδηλώσεις πρέπει να τυγχάνουν ειδικής
έγκρισης από την ΕΟΜ, μετά από σχετική αίτηση των ενδιαφερόμενων Σωματείων, στην οποία θα
αναφέρονται όλα τα σχετικά στοιχεία (τόπος, συνθήκες, μέρες και ώρες λειτουργίας κ.λπ.).
Το ανώτατο όριο της χωρητικότητας της αίθουσας των αγώνων σε τραπέζια καθορίζεται από την ΕΟΜ.
Τοποθέτηση τραπεζιών σε χώρους που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις διαμονής (ύψος μικρότερο των
2,40μ, υπόγειο, κ.λπ.) δεν επιτρέπεται. Ο μέγιστος αριθμός τραπεζιών ενός αγώνα πρέπει να αναφέρεται
στην προκήρυξη των αγώνων 3ης βαθμίδας και άνω.
Αγώνες Μπριτζ που γίνονται χωρίς να τηρούνται όλες οι παραπάνω διατάξεις και προδιαγραφές δεν
εγκρίνονται από την ΕΟΜ ούτε και λαμβάνονται υπόψη στην αθλητική δραστηριότητα του Σωματείου.

2.2.4

Οργάνωση αγώνων

1. Για κάθε αγώνα, ο οποίος διεξάγεται στην Ελλάδα, απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της ΕΟΜ. Όλοι οι
αγώνες κατατάσσονται σε μία από τις 6 βαθμίδες αγώνων όπως αναφέρονται στον Κανονισμό ΒΑΘΜΟΙ
ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ (2.5). Για τους αγώνες πέμπτης και έκτης βαθμίδας των Σωματείων, η σχετική άδεια
παρέχεται αυτόματα, μόλις το Σωματείο εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις της εγγραφής του ως τακτικό
μέλος της ΕΟΜ και με την προϋπόθεση ότι οι αγώνες θα διεξάγονται στις μόνιμες εγκαταστάσεις της έδρας
του, αλλιώς απαιτείται ειδική έγγραφη άδεια από την ΕΟΜ.
2. Για τους υπόλοιπους αγώνες, όπως και για ειδικής κατηγορίας αγώνες, απαιτείται η προηγούμενη χορήγηση
άδειας από την ΕΟΜ, όπως καθορίζεται στον προαναφερθέντα Κανονισμό της ΕΟΜ.
3. Για κάθε διοργάνωση αγώνα, η ΕΟΜ, τα Σωματεία ή οι φορείς, που έχουν την ευθύνη του, πρέπει να
συμμορφώνονται με τις διατάξεις των άρθρων του Κανονισμού υπ. αριθ. 2 και οι αναφερόμενες στα άρθρα
αυτά προθεσμίες πρέπει να τηρούνται αυστηρά.
2.2.4.1

Διατυπώσεις - Υποχρεώσεις Διοργανωτών

Για να απονεμηθούν Βαθμοί Διάκρισης σε αγώνες, που διοργανώνονται από οποιονδήποτε φορέα εκτός από
την ΕΟΜ, πρέπει να πληρούνται απαραίτητα οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
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2.2.4.2

Άδεια

Η χορήγηση άδειας από την ΕΟΜ για την τέλεση από τα Σωματεία οποιουδήποτε αγώνα 3ης και 4ης βαθμίδας,
καθώς και αγώνα ειδικής κατηγορίας. Για τους αγώνες 5ης και 6ης βαθμίδας των Σωματείων η σχετική άδεια
της ΕΟΜ παρέχεται αυτόματα με την εγγραφή του Σωματείου στη δύναμη της ΕΟΜ, με βασική όμως
προϋπόθεση ότι ο αγώνας διεξάγεται στο καθορισμένο τόπο τέλεσης αγώνων του Σωματείου. Στην άδεια της
ΕΟΜ πρέπει να μνημονεύεται ή να καθορίζεται η βαθμίδα στην οποία ανήκει ή εντάσσεται ο αγώνας.
2.2.4.3

Προκήρυξη

Η προκήρυξη του αγώνα, είναι υποχρεωτική για πρωταθλήματα από 1ης μέχρι και 4ης βαθμίδας, και πρέπει:
α) Να είναι πλήρης, δηλαδή να περιέχει όλες τις αναγκαίες για τη διεξαγωγή του αγώνα διατάξεις. Όσες
τεχνικές λεπτομέρειες δεν μπορούν να περιγραφούν στην προκήρυξη (π.χ. συμμετέχοντες, διαχωρισμός
ομίλων, επιτροπή εφέσεων κ.ά.) μπορούν να δοθούν πριν από την έναρξη του αγώνα με τον «Ειδικό
Κανονισμό». Η προκήρυξη πρέπει να υποβάλλεται στην ΕΟΜ και να αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων
του διοργανωτή δέκα (10) τουλάχιστον μέρες πριν από τη διεξαγωγή του αγώνα. Αν ο αγώνας δεν
περιλαμβάνεται στο επίσημο ετήσιο αγωνιστικό ημερολόγιο της ΕΟΜ, τότε ο διοργανωτής πρέπει να έχει
υποβάλει στην ΕΟΜ αίτηση έγκρισης τουλάχιστον 40 ημέρες προ της προβλεπόμενης ημερομηνίας έναρξης
του αγώνα. Σε απρόβλεπτες περιπτώσεις το ΔΣ καθορίζει, κατ' εξαίρεση, τους ειδικότερους όρους της
έγκρισης. Διατάξεις αντίθετες με τον ΔΚΑΜ ή τους Κανονισμούς της ΕΟΜ ή τις αποφάσεις Γενικών
Συνελεύσεων της ΕΟΜ ή τις αποφάσεις του ΔΣ της ΕΟΜ επιφέρουν τη μη αναγνώριση του αγώνα. Η ΕΟΜ
οφείλει να ειδοποιήσει έγκαιρα τον διοργανωτή, ώστε να διορθώσει ή απαλείψει τις διατάξεις αυτές. Η
αλλαγή όρων της προκήρυξης μπορεί να γίνει τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν από την έναρξη του αγώνα,
διαφορετικά δεν ισχύει. Σε κάθε περίπτωση, καθυστέρηση ειδοποίησης από την ΕΟΜ δεν απαλλάσσει τον
διοργανωτή από τις ευθύνες του.
β) Να αναφέρει τη βαθμίδα, στην οποία ανήκει ή εντάσσεται ο αγώνας και, προκειμένου περί αγώνα μη
περιλαμβανομένου στο επίσημο αγωνιστικό ημερολόγιο της ΕΟΜ, να αναφέρει τα στοιχεία της άδειας
(αριθμός πρωτοκόλλου, ημερομηνία άδειας) της ΕΟΜ.
γ) Να αναφέρει ότι οι δηλώνοντες συμμετοχή αποδέχονται τις διατάξεις των άρθρων των κανονισμών, που
αναφέρονται σχετικά με τη συμμετοχή στους αγώνες.
2.2.4.4

Αγώνες κατ' ανάθεση της ΕΟΜ

Το Σωματείο-Διοργανωτής, όταν του ανατίθεται από την ΕΟΜ η διεξαγωγή αγώνα ή τμήματος αγώνα
Πανελληνίου Πρωταθλήματος, πρέπει να έχει φροντίσει ώστε:
α) Να έχει σε άριστη κατάσταση τα υλικά των αγώνων (τράπουλες, θήκες, τσόχες, κουτιά αγορών, καθίσματα,
τραπέζια, κ.λπ.).
β) Να υπάρχει επάρκεια εντύπων φύλλων εφέσεων, καρτών συμβάσεων και γραφικής ύλης γενικά.
γ) Να είναι στη διάθεση του Διαιτητή υπολογιστής ενημερωμένος με την τελευταία έκδοση των εγκεκριμένων
προγραμμάτων της ΕΟΜ και η δυνατότητα πρόσβασης του Διαιτητή σε αυτά.
δ) Να υπάρχει μικροφωνική εγκατάσταση στο χώρο των αγώνων.
ε) Να υπάρχει επαρκής φωτισμός, θέρμανση, εξαερισμός και να έχει εξασφαλιστεί η καθαριότητα όλων των
χώρων της αίθουσας των αγώνων και των βοηθητικών χώρων.
στ) Να έχει τοποθετήσει χωρίσματα, όταν αυτά προβλέπονται από την προκήρυξη.
ζ) Να έχει εξασφαλιστεί, εφόσον το προβλέπει η προκήρυξη, η απρόσκοπτη χρήση μηχανών καταχώρησης
αποτελεσμάτων σε όλα τα τραπέζια είτε με προμήθειά τους από την ΕΟΜ -με ευθύνη του Διαιτητή- είτε
με χρήση μηχανών ιδιοκτησίας του Σωματείου.
Εφόσον διαπιστωθούν παραλείψεις και μη τήρηση των ανωτέρω από το Σωματείο-Διοργανωτή, η ανάθεση
μελλοντικών διοργανώσεων σε αυτό θα αναβάλλεται επ' αόριστο και μέχρι να διαβεβαιώσει γραπτώς την ΕΟΜ
ότι καλύφθηκαν οι ελλείψεις που διαπιστώθηκαν.
Η μη καταγραφή από τον Διαιτητή της πραγματικής κατάστασης στο φύλλο αγώνος, θα συνεπάγεται την
πειθαρχική του δίωξη.
2.2.4.5

Διοργανώσεις τρίτων

Για τους αγώνες που διοργανώνονται από τρίτους (όχι Σωματεία-Μέλη της ΕΟΜ), η σχετική απόφαση της ΕΟΜ
με την οποία αποδέχεται την τέλεση του αγώνα υπό την αιγίδα της, προϋποθέτει ότι ικανοποιούνται οι
προϋποθέσεις άδειας τέλεσης και οι όροι της προκήρυξης του αγώνα (βλέπε άρθρο 2.2.4.1).
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2.2.4.6

Διεθνείς αγώνες - Φεστιβάλ

Ειδικά για αγώνες που έχουν χαρακτήρα Διεθνούς Φεστιβάλ, το σχέδιο της προκήρυξης (ή γενικά φυλλαδίου
του διοργανωτή) πρέπει να υποβάλλεται στην ΕΟΜ πριν εκτυπωθεί και αποσταλεί στο εξωτερικό. Σε αντίθετη
περίπτωση η ΕΟΜ μπορεί να προσθέσει ή να απαλείψει διατάξεις αντίθετες με τους κανονισμούς, τις
προϋποθέσεις άδειας τέλεσης κ.λπ. και μπορεί να επιφυλαχθεί:
α) Σε ό,τι αφορά στην ένταξη του αγώνα σε κάποια βαθμίδα,
β) Σε ό,τι αφορά στην απονομή ΒΔ, και
γ) Σε ό,τι αφορά στην παροχή της αιγίδας της.
2.2.4.7

Παράδοση Φύλλων Αγώνος - Προθεσμίες υποβολής

Τα αποτελέσματα κάθε αγώνα καταχωρούνται υποχρεωτικά σε εγκεκριμένο πρόγραμμα Η/Υ που παρέχεται
δωρεάν από την ΕΟΜ.
Τα αποτελέσματα κάθε ημερίδας αγώνα πρέπει να ανακοινώνονται πριν από την έναρξη της επομένης ημερίδας
και τα οριστικά να ανακοινώνονται και γνωστοποιούνται στην ΕΟΜ, σε ηλεκτρονική μορφή βάσει
συγκεκριμένης γραμμογράφησης εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη του αγώνα. Αυτό ισχύει για
όλους τους αγώνες των Σωματείων πλην αυτών που αποτελούνται από πολλές ημερίδες και καταγράφονται
στο ίδιο αρχείο.
Ο διοργανωτής του αγώνα πρέπει να υποβάλλει σε ηλεκτρονική μορφή στην ΕΟΜ «Φύλλο Αγώνος» (ΦΑ ή
«Φύλλο Βαθμολογίας»), συνοδευόμενο από τα αντίστοιχα δικαιώματα της ΕΟΜ, αν υφίστανται, με υπογραφές
διαιτητή και διοργανωτή, που να περιέχει:
α)
β)
γ)
δ)
ε)
στ)

Την ημερομηνία ή τις ημερομηνίες του αγώνα
Τα στοιχεία του διοργανωτή και του Διαιτητή
Την περιγραφή του είδους και της κίνησης του αγώνα
Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τους τυχόν περιορισμούς
Τα ονοματεπώνυμα των δικαιούχων ΒΔ και τους βαθμούς που δικαιούνται.
Τον Αριθμό Μητρώου Αγώνων Σωματείων (ΑΜΑΣ).

Η αναγραφή ανακριβών στοιχείων στο ΦΑ, η παραποίησή του ή η μη έγκαιρη αποστολή του αποτελεί σοβαρό
πειθαρχικό παράπτωμα και συνεπάγεται για τους διοργανωτές και τους Διαιτητές τις προβλεπόμενες κυρώσεις
από τον Πειθαρχικό Κανονισμό και την ΚΕΔ.

2.2.5

Μετατροπές κλιμάκων VP

1. Σε όλους τις αγώνες ομάδων ή ζευγών με βαθμολογία IMPs οι μετατροπές των IMPs σε VPs γίνονται
σύμφωνα με τις επίσημες κλίμακες της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας (WBF) ή της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας
(EBL) και μετά από απόφαση και ανακοίνωση του ΔΣ της ΕΟΜ η οποία θα ρυθμίζει τις λεπτομέρειες της
εφαρμογής των κλιμάκων (π.χ. χρόνος ενάρξεως εφαρμογής, ενημέρωση των Η/Υ, επιλογή πίνακα ανάλογα
με το είδος των αγώνων, αναλογική αναπροσαρμογή ποινών κ.α.).
2. Σε αγώνες με μονό αριθμό ομάδων, στους οποίους έχει επιλεγεί η κίνηση «τριολέ», κάθε ομάδα θα
βαθμολογείται με το σύνολο των IMPs που συγκέντρωσε και στους δυο αγώνες (διαφορά κερδισμένων
από χαμένα IMPs) και με την κλίμακα που αντιστοιχεί στο άθροισμα των διανομών των δυο αγώνων.

2.2.6

Διαδικαστικές ποινές

Όλες οι διαδικαστικές ποινές, που εισπράττει ένας παίκτης σε μια ημερίδα, προστίθενται και ισχύουν και στις
μεταγενέστερες ημερίδες του ίδιου αγώνα, αλλά όχι σε επόμενα στάδια του αγώνα.
Συγκεκριμένα, αν ένα ζεύγος εισέπραξε προειδοποίηση για αργό παίξιμο ή καθυστερημένη προσέλευση στους
αγώνες, η επόμενη διαδικαστική ποινή στην ίδια ή σε μεταγενέστερη ημερίδα του ιδίου σταδίου αγώνα θα
υπολογιστεί λαμβανομένης υπόψη και της προηγούμενης προειδοποίησης.

2.2.7

Δικαιούμενοι συμμετοχής - Ενστάσεις κακής συμμετοχής

1. Η εγκυρότητα της συμμετοχής κάποιου παίκτη πρέπει να ελέγχεται από τον Διαιτητή, ο οποίος είναι
υπεύθυνος για την αναγγελία των επίσημων (οριστικών) αποτελεσμάτων. Ο έλεγχος πρέπει να γίνεται πριν
από την αναγγελία των επίσημων αποτελεσμάτων.
2. Αν ένας παίκτης ή ζευγάρι ή ομάδα αντιληφθεί ότι υπάρχει αντικανονική συμμετοχή από έναν παίκτη,
πρέπει να το αναφέρει στον Διαιτητή. Αν ο Διαιτητής αποφασίσει ότι η συμμετοχή έχει καλώς, τότε μπορεί
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να γίνει ένσταση κακής συμμετοχής μέσα στην ίδια προθεσμία που προβλέπεται για τις εφέσεις και τον
έλεγχο της ορθότητας των αποτελεσμάτων.
3. Όταν ένας παίκτης (ή ζεύγος ή ομάδα) βρεθεί ως κακώς συμμετέχων, η συμμετοχή του ακυρώνεται και
όλοι οι κάτω απ' αυτόν ανεβαίνουν μια θέση για να συμπληρωθεί το κενό.
4. Μετά την εκπνοή και αυτής της προθεσμίας (οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων) και για χρονικό διάστημα
ενός μηνός, αν βρεθεί κακή συμμετοχή, η θέση του παίκτη (ή ζεύγους ή ομάδας) που κακώς συμμετείχε
πάλι ακυρώνεται, αλλά οι μετά από αυτόν δεν ανεβαίνουν θέση. Μετά την παρέλευση ενός μηνός δεν
μπορεί να γίνει ένσταση κακής συμμετοχής.
5. Οι ενστάσεις κακής συμμετοχής υποβάλλονται στην Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα, η οποία και εκδικάζει
την ένσταση σε πρώτο βαθμό. Σε δεύτερο βαθμό, αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο είναι η Επιτροπή
Προσφυγών της ΕΟΜ. Σε περίπτωση που γίνει δεκτή τέτοια προσφυγή, το ζεύγος ή η ομάδα μηδενίζονται
σε όλους τους αγώνες που έλαβε μέρος, τα τελικά αποτελέσματα του αγώνα παραμένουν ως έχουν, οι δε
ευρισκόμενοι βαθμολογικά κάτω από τους ακυρωθέντες, ανεβαίνουν κατά μία θέση.

2.2.8

Αποχώρηση από τους αγώνες

Δεν επιτρέπεται σε ομάδα ή ζεύγος να αποχωρήσει από τους αγώνες εκτός αν αναφέρεται σαφώς στην
προκήρυξη ή στον ειδικό κανονισμό .
Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται σε ομάδα ή ζεύγος ή αθλητή να αρνηθεί να παίξει εναντίον άλλης ομάδας
ή ζεύγους ή αθλητή.
Σε περίπτωση άρνησης ή καθ' οποιονδήποτε τρόπο αποχώρησης, ο μεν υπαίτιος (ομάδα ή ζεύγος) αποκλείεται
των περαιτέρω αγώνων, οι δε αντίπαλοι βαθμολογούνται με το μεγαλύτερο από τα επόμενα:
α) Το 60% των προς διανομή βαθμών σε αγώνες ζευγών ή 12 VPs σε αγώνες ομάδων αν πρόκειται για την
κλίμακα μετατροπής VPs της WBF.
β) Το μέσο βαθμολογικό αποτέλεσμα που θα έχουν στο τέλος του αγώνα.
γ) Το μέσο αποτέλεσμα σε ΒΝ (VPs) που κέρδισαν οι αντίπαλοι της ομάδας που μηδενίσθηκε σε όλο τον
αγώνα, μη περιλαμβανομένων τυχόν μηδενισμών λόγω αποχωρήσεων. Κατά τον υπολογισμό του μέσου
αποτελέσματος, τα δεκαδικά ψηφία στρογγυλοποιούνται στο δεύτερο δεκαδικό. Προκειμένου περί
ατομικού αγώνα ή αγώνα ζευγών ή αγώνα ομάδων με αποτελέσματα ανά ημερίδα, ως μέσο αποτέλεσμα
λαμβάνεται το της ημερίδας.
Αποχώρηση ομάδας ή ζεύγους ή αθλητή κατά τη διάρκεια των αγώνων, χωρίς πάρα πολύ σοβαρό λόγο,
επισύρει πειθαρχική δίωξη.

2.2.9

Επιλαχόντες

1. Αν ένας αγωνιζόμενος δεν μπορεί να μετάσχει σε ημερίδα στην οποία έχει προκριθεί ή δεν είναι παρών
κατά την έναρξη της ημερίδας, τότε ο Διαιτητής καλεί στη θέση του τον κατά σειρά πρώτο επιλαχόντα
(ζεύγος ή ομάδα), έτσι όπως αναφέρεται στην προκήρυξη του αγώνα. Σε αγώνες ζευγών απαιτείται η
παρουσία και των δύο παικτών, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2.2.15, αλλιώς το
ζεύγος χάνει τη θέση του, την οποία παίρνει το πρώτο επιλαχόν ζεύγος.
2. Σε αγώνες ζευγών, ο επιλαχών θεωρείται προσωρινός αντικαταστάτης του αθλητή που προκρίθηκε, μέχρι
να δοθεί το σήμα για την έναρξη του δεύτερου γύρου, μετά την οποία ο επιλαχών αποκτά πλήρη
δικαιώματα, ο δε προκριθείς δεν μπορεί πια να αξιώσει τη θέση του.
3. Για επιλαχόντα ζεύγη ή ομάδες σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα θα ισχύουν τα αναφερόμενα στις
προκηρύξεις των αγώνων.

2.2.10

Ταυτόχρονοι αγώνες

Ως τέτοιοι θεωρούνται οι αγώνες που διεξάγονται ταυτόχρονα σε διαφορετικά εντευκτήρια ή Σωματεία ή
τοποθεσίες (πόλεις, χώρες κ.λπ.) και οι παίκτες παίζουν τις ίδιες διανομές (βλέπε και άρθρο 2.5.14.1.5).
Ο αγώνας αυτός μπορεί να γίνει σε μία ή περισσότερες ημερίδες (πολυήμερο) και για κάθε παίκτη υπάρχουν
δύο κατατάξεις, τόσο για την ημερίδα, όσο και για το πολυήμερο του αγώνα στον τόπο ή στο Σωματείο που
έπαιξε και του ενιαίου αγώνα (βλέπε και άρθρο 2.5.14.1.5)
O ταυτόχρονος αγώνας μπορεί να είναι κατηγορίας Open ή με περιορισμό.
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2.2.11

Αγώνες με πολλούς ομίλους ετεροχρονισμένους

Ως τέτοιοι θεωρούνται οι αγώνες που ναι μεν διεξάγονται σε διαφορετικές ημερομηνίες, πλην όμως αποτελούν
τμήμα ενός ευρύτερου αγώνα, όπως για παράδειγμα, οι προκριματικοί Πανελληνίων Πρωταθλημάτων, που
τελούνται σε διαφορετικές πόλεις και σε διαφορετικές ημερομηνίες. Ένας παίκτης έχει δικαίωμα να παίζει μόνο
σε έναν όμιλο ενός τέτοιου αγώνα.

2.2.12

Υποχρέωση του παίκτη να συμπληρώσει τον αγώνα

1. Ένα ζευγάρι, που συμμετέχει σε αγώνα περισσοτέρων της μιας ημερίδων, μπορεί να αποχωρήσει
ενδιαμέσως μόνο με την άδεια του υπεύθυνου Διαιτητή, ο οποίος πρέπει να λαμβάνει υπόψη ότι δεν θα
ανατραπεί το seeding και δεν θα χαλάσει η κίνηση. Τα δικαιώματα συμμετοχής, που έχουν καταβληθεί από
αυτόν που αποχώρησε, δεν επιστρέφονται και κρατούνται από τον οργανωτή.
2. Αν μια ομάδα έχει δηλώσει 5 ή 6 παίκτες σε έναν αγώνα για τον οποίο έχει προαναγγελθεί από την
προκήρυξη ότι θα λάβει χώρα seeding, υποχρεούται να τους χρησιμοποιήσει όλους, διαφορετικά ο
Διαιτητής μπορεί να μη δεχτεί συγκεκριμένη σύνθεση της ομάδας ή να ζητήσει από την Επιτροπή Εφέσεων
το μηδενισμό της ομάδας λόγω κακής συμμετοχής (βλέπε και άρθρο 2.2.15.1). Η μοναδική εξαίρεση είναι
όταν πρόκειται για αγώνες knock out.

2.2.13

Θεατές που είναι μέλη ομάδων

Ο θεατής που είναι μέλος μιας ομάδας υποχρεούται να κάθεται τουλάχιστον τρία τραπέζια μακριά από το
τραπέζι στο οποίο αγωνίζεται η ομάδα του. Ο Διαιτητής απομακρύνει τους παραβάτες και σε περίπτωση μη
συμμόρφωσής τους τιμωρεί πειθαρχικά την ομάδα του παραβάτη.
Μη παίζων αρχηγός ομάδας μπορεί να παρακολουθεί την ομάδα του όταν αυτή αγωνίζεται στο ανοικτό δωμάτιο
εφ' όσον κρατάει σημειώσεις (recording) ή και στο κλειστό, εφ' όσον το επιτρέπει ο Διαιτητής, αλλά και πάλι
για να κρατάει σημειώσεις.

2.2.14

Απαγορεύσεις θεατών

Σε αγώνες που μεταδίδονται κατευθείαν μέσω Διαδικτύου ή με άλλο τρόπο (π.χ. Vu-Graph) μπορεί να
απαγορευτεί εντελώς η ύπαρξη θεατών σε ένα ή περισσότερα ή όλα τα τραπέζια. Στους αγώνες αυτούς
απαγορεύεται η είσοδος θεατών που δεν ήταν στην αίθουσα από την αρχή του αγώνα.
Σε αγώνες 3ης βαθμίδας και άνω ο θεατής απαγορεύεται να αλλάζει θέση κατά τη διάρκεια της ημερίδας ή του
γύρου. Σε αγώνες χαμηλότερων βαθμίδων υπεύθυνος να αποφασίσει είναι ο Διαιτητής.
Οι αθλητές που μετέχουν σε έναν αγώνα απαγορεύεται να παρακολουθούν διανομές σε άλλο τραπέζι. Όταν
τελειώσουν τον γύρο ή την ημερίδα παραμένουν στο τραπέζι τους ή εξέρχονται της αίθουσας με άδεια του
Διαιτητή.
Ο παίκτης δεν μπορεί να απαιτήσει την απομάκρυνση θεατών από το τραπέζι του, αλλά έχει το δικαίωμα να
εναντιωθεί στην παρουσία αυτών, προβάλλοντας όμως συγκεκριμένη αιτιολόγηση, η οποία δεν μπορεί να είναι
αόριστη, όπως π.χ. ατυχία, κακή έμπνευση, γρουσουζιά κ.λπ. Η αξιολόγηση των επιχειρημάτων του παίκτη και
η τελική απόφαση είναι θέμα αποκλειστικά του Διαιτητή.

2.2.15

Αντικαταστάσεις

2.2.15.1

Οριστική αντικατάσταση

Επιτρέπεται η οριστική αντικατάσταση δηλωμένου παίκτη από άλλον μη δηλωμένο, εφ' όσον η αντικατάσταση
δηλωθεί εγγράφως μέχρι την Α' ημερίδα των αγώνων, και οπωσδήποτε 15 λεπτά πριν από την έναρξή της.
Προκειμένου περί αγώνων Ομάδων, αρκεί η έγγραφη δήλωση του αρχηγού της Ομάδας, η οποία κατατίθεται
στον Διαιτητή. Προκειμένου περί αγώνων Ζευγών, αρκεί η μη προσέλευση ή η έγγραφη δήλωση αποχώρησης
του ενός από τους δύο και δήλωση του άλλου περί αντικατάστασης εκείνου που αποχώρησε. Σε περίπτωση
διαφωνίας, εκτός αν κρίνει ο Διαιτητής διαφορετικά, διαγράφονται και οι δύο, χωρίς να επιστρέφεται το
καταβληθέν δικαίωμα συμμετοχής. Πάντως, σε όλες τις περιπτώσεις, η Οργανωτική Επιτροπή έχει δικαίωμα να
μη δεχτεί την οριστική αντικατάσταση οποιουδήποτε παίκτη.
Οριστική αντικατάσταση παίκτη, ζεύγους ή ομάδας που έχει προκριθεί σε επόμενη φάση πρωταθλήματος που
διεξάγεται σε πολλές φάσεις δεν επιτρέπεται.
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2.2.15.2

Προσωρινή αντικατάσταση (πλήρης ή τμηματική)

Υπάρχουν δύο μορφές προσωρινής αντικατάστασης: Προσωρινή αντικατάσταση για μία ολόκληρη ημερίδα
(καλούμενη πλήρης) και προσωρινή αντικατάσταση για τμήμα ημερίδας (καλούμενη τμηματική).
2.2.15.3

Πλήρης προσωρινή αντικατάσταση σε Πανελλήνιους αγώνες.

Σε τελικούς πρωταθλημάτων 1ης και 2ης βαθμίδας (εκτός αυτών 2ης βαθμίδας που γίνονται σε ένα και τελικό
στάδιο) απαγορεύονται οι αντικαταστάσεις.
Στα πρωταθλήματα αυτά όταν διεξάγονται σε 2 ή περισσότερα στάδια (προκριματικό, ημιτελικό κ.λπ.), έστω
κι αν τα ενδιάμεσα στάδια έχουν καταταγεί σε χαμηλότερη βαθμίδα, επιτρέπεται το πολύ μία (1) αντικατάσταση
συνολικά σε όλα τα στάδια (πλην του τελικού) ενός παίκτη ανά σχηματισμό (ζεύγος ή ομάδα). Ειδικά σε αγώνα
ομάδων, ομάδα που χρησιμοποιεί αντικαταστάτη πρέπει να αδυνατεί (λόγοι ανωτέρας βίας) να εμφανίσει πλέον
των τριών (3) μελών, στον αγώνα που αιτείται χρήση αντικαταστάτη.
Επί πλέον, ειδικά σε αυτούς τους αγώνες, πέραν των παρακάτω αναφερομένων προϋποθέσεων περί
προσωρινών αντικαταστάσεων, που ισχύουν και εδώ, πρόσθετος όρος είναι ότι ο αντικαταστάτης πρέπει να
έχει τον ίδιο ή χαμηλότερο ΔΔ από αυτόν που αντικαθιστά.
Σε αγώνες 2ης βαθμίδας που γίνονται σε ένα και τελικό στάδιο και σε αγώνες 3ης και 4ης βαθμίδας, επιτρέπεται
και πάλι μία αντικατάσταση σε όλα τα στάδια, συμπεριλαμβανομένου και του τελικού. Ο αντικαταστάτης
υπόκειται στον περιορισμό του προηγουμένου εδαφίου.
2.2.15.4

Πλήρης προσωρινή αντικατάσταση σε αγώνες Σωματείων 3ης-5ης βαθμίδας

Επιτρέπεται προσωρινή αντικατάσταση σε αγώνες που διοργανώνονται από Σωματεία-Μέλη της ΕΟΜ ή τρίτους
φορείς.
Ο αντικαταστάτης πρέπει να έχει τον ίδιο ή μικρότερο ΔΔ από αυτόν που αντικαθιστά και δεν μπορεί να έχει
μεγαλύτερο
Γενικές διατάξεις :
α) Σε αγώνα μίας ημερίδας, αν ο αντικαταστάτης παίξει τις μισές ή περισσότερες διανομές, αποκτά όλα τα
δικαιώματα του αντικαθιστάμενου.
β) Σε αγώνα 2 ή περισσοτέρων ημερίδων, η προσωρινή αντικατάσταση μπορεί να επεκταθεί μέχρι 1 ημερίδα.
Αν δεν μπορεί να παρουσιαστεί η κανονική σύνθεση για περισσότερο από 1 ημερίδα, τότε το ζεύγος ή η
ομάδα θεωρείται ότι αποχώρησε οριστικά. Ως προς τις συναντήσεις με άλλους αντιπάλους, που ήταν
προγραμματισμένες να γίνουν μετά την αποχώρηση, στους μεν αγώνες ατομικούς ή ζευγών θεωρούνται
ως μη γενόμενες (Bye), ενώ σε αγώνες ομάδων η αντίπαλη ομάδα παίρνει το μεγαλύτερο από τα εξής:
1. 60% (12VP)
2. το μέσο της όρο μετά την ολοκλήρωση των αγώνων, ή
3. το μέσο όρο των VPs που κέρδισαν από αυτήν οι αντίπαλοι της ομάδας που αποχώρησε.
γ) Αν γίνει παραπάνω από μία αντικατάσταση, τότε το υπαίτιο ζεύγος ή ομάδα μηδενίζεται στη συγκεκριμένη
συνάντηση και θεωρείται ότι αποχώρησε οριστικά, οπότε οι συναντήσεις με άλλους αντιπάλους που ήταν
προγραμματισμένες να γίνουν μετά την αποχώρηση, στους μεν ατομικούς αγώνες, θεωρούνται ως μη
γενόμενες (Bye), ενώ σε αγώνες ζευγών ή ομάδων οι αναίτιοι παίρνουν τους βαθμούς που προβλέπονται
από τον ΔΚΑΜ/07 περί αντικανονικής διανομής.
Για τους ΒΔ του αντικαταστάτη αναφέρεται το άρθρο 2.5.11.
2.2.15.5

Τμηματική προσωρινή αντικατάσταση

Ο Διαιτητής του αγώνα μπορεί να επιτρέψει λόγω εκτάκτων συνθηκών, κατά την κρίση του, αντικατάσταση
παίκτη για δύο το πολύ γύρους των 2-3 διανομών ανά γύρο ή για ένα γύρο των 4-6 διανομών. Η τμηματική
αυτή αντικατάσταση δεν εμπίπτει σε κανενός είδους περιορισμό, από τους παραπάνω αναφερόμενους, ως προς
τον αντικαταστάτη. Η τμηματική προσωρινή αντικατάσταση μπορεί να επεκταθεί κατά ένα (1) γύρο ακόμη, με
απόφαση του οργανωτή και τη σύμφωνη γνώμη του Διαιτητή.
Αντίστοιχα, σε αγώνα ομάδων και μόνον κατά την έναρξη ημιχρόνου, τη θέση δηλωθέντος για να αγωνισθεί
παίκτη, μπορεί να καταλάβει άλλος παίκτης της ομάδας προσωρινά, το πολύ για δύο διανομές. Υπέρβαση του
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ορίου αυτού επιβάλλει στον αντικαταστάτη να ολοκληρώσει το γύρο ή το ημίχρονο. Εφόσον πραγματοποιηθεί
τέτοια προσωρινή αντικατάσταση, δεν επιβάλλονται ποινές καθυστερημένης προσέλευσης.
2.2.15.6

Προσωρινή αντικατάσταση σε αγώνες επιλογής εθνικών ομάδων

Απαγορεύονται προσωρινές αντικαταστάσεις σε αγώνες επιλογής οποιασδήποτε εθνικής ομάδας.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ή Επιτροπή Εθνικών Ομάδων μπορεί να εισηγηθεί στο ΔΣ της ΕΟΜ την αναβολή
ημερίδας ή ημερίδων αγώνων.

2.2.16

Καθυστερημένη προσέλευση παικτών

1. Κάθε ομάδα ή ζεύγος που δεν έχει ακόμα τοποθετηθεί και δεν είναι έτοιμο για τον αγώνα 5' μετά την ώρα
έναρξης της ημερίδας, όπως αυτή αναγγέλλεται από το Διαιτητή, τιμωρείται ως ακολούθως:
α)
β)
γ)
δ)
ε)
στ)
ζ)
η)

Για καθυστέρηση προσέλευσης ή τοποθέτησης μέχρι 5' για πρώτη φορά: προειδοποίηση.
Για επανάληψη της καθυστερημένης προσέλευσης μέχρι 5': 0,10 του ΤΟΡ και για ομάδες 0,35 VP.
Για
5' μέχρι 10' : 0,20 ΤΟΡ
ή
0,70 VP
Για
10' μέχρι 15' : 0,40 ΤΟΡ
ή
1,40 VP
Για
15' μέχρι 20' : 0,60 ΤΟΡ
ή
2,10 VPs
Για
20' μέχρι 25' : 0,80 ΤΟΡ
ή
2,80 VPs
Για
25' μέχρι 30' : 1,00 ΤΟΡ
ή
3,50 VPs
Για καθυστέρηση πέραν των 30' ή πέραν του 1/3 του διατιθέμενου χρόνου για τον αγώνα, ισχύει η
παράγραφος 3 του άρθρου αυτού.
Σε αγώνες ομάδων με πολλούς αγώνες σε κάθε ημερίδα ισχύουν τα των ζευγών.

2. Αν μία ομάδα τιμωρηθεί για καθυστερημένη προσέλευση στην αρχή ενός γύρου, οι τιμωρίες για αργό
παίξιμο στον ίδιο γύρο βασίζονται στον πραγματικό χρόνο που άρχισε αυτός ο αγώνας.
3. Ζεύγος ή ομάδα που προσήλθε με καθυστέρηση πέραν των ως άνω αναφερομένων ορίων σε κάποια
ημερίδα, δεν θεωρείται ότι αποχώρησε. Στους αγώνες ομάδων ή ζευγών με το σύστημα των IMPs, η
καθυστερημένη ομάδα ή ζεύγος μηδενίζεται στον αγώνα που προσήλθε καθυστερημένα. Στους αγώνες
Ζευγών κατατάσσεται τελευταίο με ποσοστό 1% λιγότερο από το τελευταίο ζεύγος που αγωνίστηκε στην
ημερίδα που προσήλθε καθυστερημένα. Και στις δύο περιπτώσεις, οι αντίπαλοι βαθμολογούνται κατά τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 2.2.8 του παρόντος και δεν επιβάλλεται άλλη ποινή.
4. Ομάδα ή ζεύγος με βαθμολογία IMPs που μηδενίστηκε, κατά τα ανωτέρω, σε περισσότερους των τριών
αγώνων ή ζεύγος με βαθμολογία Match Points, που τιμωρήθηκε, κατά τα ανωτέρω, σε περισσότερες του
1/3 των ημερίδων του αγώνα, θεωρείτε ότι αποχώρησαν και η περίπτωσή τους εμπίπτει στις διατάξεις του
άρθρου του παρόντος. Το ίδιο όριο του 1/3 των ημερίδων ισχύει και προκειμένου για αγώνες ομάδων με
πολλούς αγώνες την ίδια ημερίδα (Multiple Teams).
5. Αν, λόγω της καθυστερημένης προσέλευσης, δεν είναι δυνατό να παιχθούν μία ή περισσότερες διανομές,
στους μεν αγώνες ομάδων ισχύει το άρθρο 2.2.8, στους δε αγώνες ζευγών το αναίτιο ζεύγος βαθμολογείται
σύμφωνα με τον Νόμο 88 του ΔΚΑΜ/07, ενώ το υπαίτιο ζεύγος υφίσταται τις ποινές της παραγράφου 1
του παρόντος άρθρου.

2.2.17

Καθυστέρηση παιξίματος

1. Κατά την έναρξη κάθε ημερίδας, ο Διαιτητής αναγγέλλει το διατιθέμενο χρόνο, προκειμένου για αγώνες
ομάδων για κάθε ημίχρονο, προκειμένου για ζεύγη για κάθε γύρο. Εκτός αν άλλως έχει προαναγγελθεί, ο
χρόνος ορίζεται σε 7:30 ανά διανομή.
Ο χρόνος αυτός μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί από τον διοργανωτή, εφόσον προβλέπεται από την
προκήρυξη ή τον ειδικό κανονισμό του αγώνα. Ειδικά σε αγώνες Ομάδων προβλέπεται και χρόνος
επεξήγησης των αγοραστικών συστημάτων ή μοιράσματος των διανομών (αν δεν είναι προμοιρασμένες)
σε κάθε γύρο.
Προκειμένου γενικά για αγώνες με χωρίσματα βλέπε το άρθρο 2.2.23 παράγραφος 7.
Σε αγώνες ζευγών, για καθυστέρηση έως 3 λεπτά μετά τη συμπλήρωση του χρόνου λήξεως του γύρου,
όσοι καθυστερούν επιβαρύνονται με προειδοποίηση. Δεύτερη καθυστέρηση μέσα στην ίδια ημερίδα
συνεπάγεται ποινή 0,10 του ΤΟΡ, κάθε δε νέα καθυστέρηση πέραν της δεύτερης 0,25 του TOP.
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Καθυστέρηση πέραν των 3 λεπτών επιφέρει, ανά 5 λεπτά, διαδικαστική ποινή 10% του τοπ σε κάθε υπαίτιο
ζεύγος, κατά την κρίση του Διαιτητή. Πάντως, ο Διαιτητής έχει το δικαίωμα να απαγορεύσει το παίξιμο μιας
διανομής εφ' όσον δεν έχει αρχίσει η περίοδος των αγορών και για τα δύο ζεύγη.
2. Σε αγώνες ομάδων δεν υπάρχει χρόνος προειδοποίησης.
3. Για τα πρώτα 5 λεπτά καθυστέρησης η επιβαλλόμενη ποινή είναι 0,70 VP, ενώ για κάθε επόμενο 5λεπτο
0,35 VP. Για καθυστέρηση πέραν των 20 λεπτών, η Επιτροπή Εφέσεων μπορεί να επιβάλει αυστηρότερη
ποινή.
4. Σε αγώνες ομάδων, οι ποινές για αργό παίξιμο επιβάλλονται και στους δύο άξονες κατ' αναλογία, κατά την
κρίση του Διαιτητή, σε ακέραιες εκατοντάδες εκατοστών. Π.χ. αν ο Διαιτητής κρίνει ότι η ομάδα Α έχει
20% ευθύνη (άρα η ομάδα Β έχει 80% ευθύνη) και η προβλεπόμενη ποινή είναι 2 VPs, τότε η ομάδα Α
τιμωρείται με 0,40 VP (2Χ20%) ενώ η ομάδα Β με 1,60 VP (2Χ80%). Ο Διαιτητής δεν δεσμεύεται από
τυχόν κλήσεις των παικτών για καθυστερήσεις παιξίματος των αντιπάλων τους. Στις περιπτώσεις στις οποίες
μία ομάδα ή άξονας εφιστά την προσοχή του Διαιτητή στο αργό παίξιμο των αντιπάλων, αυτός μπορεί να
πάρει διάφορα μέτρα (π.χ. να ορίσει παρατηρητή).
Ο Διαιτητής συνήθως προειδοποιεί τις ομάδες που κινδυνεύουν να τιμωρηθούν για αργό παίξιμο, αλλά αν
δεν το κάνει, αυτό δεν μειώνει την ευθύνη των παικτών ούτε και τις προβλεπόμενες ποινές.
5. Η ηθελημένη παράβαση του παρόντος άρθρου, ακόμη και όταν ο παραβάτης δέχεται την προβλεπόμενη
ποινή, είναι παράβαση των ηθικών κανόνων του Μπριτζ. Κατά συνέπεια, εκτός των αναφερόμενων ποινών,
ο Διαιτητής μπορεί να επιβάλει πρόσθετη πειθαρχική ποινή, σε περιπτώσεις που είναι πεπεισμένος ότι
παίκτες καθυστερούν επίτηδες το παιχνίδι. Σε τέτοιες περιπτώσεις θα ακολουθείται η εξής διαδικασία:
α) Πριν επιβάλει τέτοια ποινή, ο Διαιτητής πρέπει πρώτα να προειδοποιήσει τους ενδιαφερόμενους παίκτες
για την πρόθεσή του αυτή.
β) Η ποινή μπορεί να επιβληθεί, κατά την κρίση του Διαιτητή, στη μία ή και στις δύο ομάδες που παίζουν
στον αγώνα όπου υπάρχει καθυστέρηση, ή να επιβάλει στη μια ομάδα μεγαλύτερη ποινή απ' ό,τι στην
άλλη (ποσοστό συνυπευθυνότητας).
γ) Η ποινή θα είναι είτε υπό την μορφή VPs, που θα αφαιρεθούν από το αποτέλεσμα του παραβάτη, είτε υπό
μορφή % του ΤΟΡ.
Σε συναντήσεις ομάδων με το σύστημα knock out, αν υπάρχει συνυπαιτιότητα των δύο αντιπάλων για αργό
παίξιμο, ο Διαιτητής μπορεί να αποφασίσει να μην παιχτούν μερικές διανομές, αρκεί να έχει προειδοποιήσει
τους υπαιτίους για την πρόθεσή του αυτή.

2.2.18

Κανόνες παιξίματος σε αγώνες ομάδων

Σε αγώνες ομάδων, κάθε ομάδα αποτελείται από 4-6 παίκτες, με παίζοντα ή μη παίζοντα αρχηγό. Έβδομος
παίκτης δεν μπορεί να γίνει δεκτός ούτε καν ως αντικαταστάτης, εκτός αν τουλάχιστον τρεις (3) παίκτες της
ομάδας αποδεδειγμένα αδυνατούν να προσέλθουν (ανωτέρα βία).
Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να επιτραπεί η συμμετοχή περισσότερων παικτών με απόφαση του ΔΣ ΕΟΜ.
Ειδικά και μόνον επιτρέπεται η συμμετοχή μέχρι και δέκα (10) παικτών στους αγώνες ομάδων συνεχείας των
Σωματείων και, γενικά, στους αγώνες ομάδων 5ης βαθμίδας. Στην περίπτωση συμμετοχής περισσότερων των
έξι (6) παικτών, οι Βαθμοί Διάκρισης όλων των ειδών θα κατανέμονται αναλογικά στους συμμετέχοντες, με
βάση τον τύπο 𝜝𝜟 × 𝟔 ÷ 𝜿, όπου κ ο αριθμός των συμμετεχόντων.
Αν κατά την αρχική δήλωση συμμετοχής της, μια ομάδα αποτελείται από λιγότερους από 6 παίκτες, άλλοι
παίκτες μέχρι του αριθμού των 6 μπορούν να προστεθούν αργότερα, αλλά πριν από την έναρξη του αγώνα.
Αν στον αγώνα αυτόν υπάρχει διαχωρισμός ομάδων με seeding, οι προσθήκες παικτών μπορούν να γίνουν
μόνο αν δεν αλλάζει το seeding, το οποίο θεωρείται δεδομένο μετά τη λήξη της προθεσμίας των δηλώσεων
συμμετοχής.
Επιπλέον:
1. Απαγορεύεται σε κάθε παίκτη του κλειστού δωματίου να εξέλθει, χωρίς τη ρητή άδεια του Διαιτητή.
2. Η είσοδος στο κλειστό δωμάτιο απαγορεύεται αυστηρά σε όλους, εκτός από:
α) τους παίκτες του κλειστού δωματίου.
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β) τον Διαιτητή, τους βοηθούς του και το προσωπικό του αγώνα, όπως π.χ. τους καταγραφείς, αν προβλέπεται
στην προκήρυξη και τους μεταφορείς θηκών.
γ) τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Αγώνων της ΕΟΜ, εφόσον δεν
συμμετέχουν στους αγώνες.
δ) τους σερβιτόρους.
ε) τους δημοσιογράφους στους οποίους έχει δώσει άδεια ο επικεφαλής Διαιτητής.
στ) στον μη παίζοντα αρχηγό ομάδας, εφόσον παραμείνει στην αίθουσα εξαρχής μέχρι το τέλος του γύρου.
3. Οι παίκτες του κλειστού δωματίου υποχρεούνται να παραμένουν στο τραπέζι τους μετά το τέλος του
παιχνιδιού και έως ότου τελειώσει το παίξιμο στο αντίστοιχο τραπέζι του ανοικτού, εκτός αν ο Διαιτητής
αποφασίσει διαφορετικά.
4. Η είσοδος, έξοδος και παραμονή στο ανοικτό δωμάτιο είναι γενικά ελεύθερη, με τους περιορισμούς των
άρθρων 2.2.13 και 2.2.14, αλλά η Οργανωτική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να επιβάλλει πρόσθετους
περιορισμούς.
5. Στο ανοικτό δωμάτιο, η Ομάδα Έδρας υποχρεούται να συμπληρώσει το έντυπο βαθμολογίας που δίνει ο
Διαιτητής. Στο κλειστό δωμάτιο την υποχρέωση αυτή έχει η Φιλοξενούμενη Ομάδα. Στο τέλος κάθε γύρου,
οι δύο Ομάδες αντιπαραβάλλουν τα αποτελέσματα, συμφωνούν και μονογράφουν τα έντυπα βαθμολογίας.
Το αποτέλεσμα πρέπει να παραδώσει στον Διαιτητή μέσα στα ορισθέντα χρονικά πλαίσια η νικήτρια ομάδα,
σε περίπτωση δε ισοπαλίας η Ομάδα Έδρας.
6. Οι εκ των διαφόρων ποινών αθροιζόμενοι διεθνείς βαθμοί αγώνων (IMPs) συνεπάγονται μείωση μόνον του
αποτελέσματος των τιμωρημένων σε βαθμούς νίκης (VPs). Η ποινή αυτή σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί
να αποβεί σε όφελος της αντίπαλης ομάδας, η οποία βαθμολογείται σε «βαθμούς νίκης» (VPs) σαν να μην
υπήρχε η ποινή. (Η παρούσα παράγραφος δεν ισχύει σε αγώνες knock out)
7. Απαγορεύεται στους Διαιτητές Αγώνων η επιβολή ποινών σε IMPs μετά την καθ' οποιονδήποτε τρόπο
επίσημη γνωστοποίηση του αποτελέσματος του αγώνα. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για το αποτέλεσμα
των ημιχρόνων.
8. Ο Διαιτητής, για διάφορους λόγους, μπορεί να περιορίσει ή και να απαγορεύσει τελείως την παρουσία των
θεατών σε ορισμένα τραπέζια, οι λόγοι όμως πρέπει να αναφερθούν οπωσδήποτε στην έκθεσή του.

2.2.19

Κατάταξη ισόβαθμων

2.2.19.1

Ισοβαθμία Ομάδων ή Ζευγών με βαθμολογία ομάδων

Για περίπτωση πρόκρισης, προκρίνεται ο νικητής στον μεταξύ των ισοβαθμούντων αγώνα. Αν και αυτός ο
αγώνας ήταν ισόπαλος, κριτήριο είναι η διαφορά των IMPs, και αν δεν υπάρχει ούτε αυτή, τότε θα μετρηθούν
οι συνολικοί βαθμοί (Total Points). Σε περίπτωση πολλαπλής ισοβαθμίας, νικήτρια είναι η ομάδα που έχει νικήσει
όλες τις άλλες ισόβαθμες. Στην αντίθετη περίπτωση οι ισόβαθμες θα καταταγούν βάσει των VPs που πήραν
στους μεταξύ τους αγώνες μόνον. Αν και πάλι υπάρχει ισοβαθμία, επαναλαμβάνεται η διαδικασία η οποία
αναφέρεται στην ισοβαθμία μεταξύ δύο ομάδων.
Ειδικά σε Αγώνες με Δανικό ή Ελβετικό σύστημα, νικήτρια, σε περίπτωση ισοβαθμίας σε VPs, είναι η Ομάδα με
τα περισσότερα IMPs.
Για την κατάταξη Ομάδων που αγωνίζονται σε διαφορετικούς ομίλους αλλά καταλαμβάνουν την ίδια θέση (επί
ισοβαθμίας στον ίδιο όμιλο γίνεται πρώτα κατάταξη των ομάδων σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο του παρόντος
άρθρου), ισχύει το άθροισμα των VPs που συγκέντρωσαν στις συναντήσεις με τις ομάδες που κατετάγησαν
πάνω από αυτές στη βαθμολογία. Εφόσον αυτό είναι ίσο λαμβάνονται υπόψη τα VPs που συγκέντρωσαν με
την αμέσως επόμενη στην κατάταξη ομάδα κι εφόσον κι αυτό είναι ίσο, με την αμέσως επόμενη και ούτω
καθεξής μέχρι εξαντλήσεως των ομάδων του ομίλου που είχε τις λιγότερες συμμετοχές. Εφόσον και πάλι
υπάρχει ισοβαθμία γίνεται κλήρωση.
2.2.19.2

Ισοβαθμία Ζευγών με βαθμολογία Match Points

Για την απονομή των επάθλων, οι ισοβαθμούντες τυγχάνουν της ίδιας τιμής, εκτός αν ο διοργανωτής το έχει
προαναγγείλει (με προκήρυξη ή ειδικό κανονισμό) διαφορετικά.
Αν έχει ορισθεί ότι θα γίνει κατάταξη των ισόβαθμων, ή αν πρόκειται για αγώνες πρόκρισης, τότε εφαρμόζεται
η εξής διαδικασία: Για όσα ζεύγη ισοβαθμούν, λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των διανομών στις οποίες τα ζεύγη
έφεραν σκορ πάνω από 50%. Στη συνέχεια, γίνεται κατάταξη των ισοβαθμούντων ανάλογα με τους βαθμούς
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που ο καθένας συγκεντρώνει, σε περίπτωση δε παιξίματος διαφορετικού αριθμού διανομών μεταξύ των
ισοβαθμούντων λαμβάνονται υπόψη οι κατόπιν αναγωγής βαθμοί.
Αν και κατόπιν των ανωτέρω δεν προκύπτει αποτέλεσμα, γίνεται κλήρωση.

2.2.20

Κουτιά αγορών (Bidding Box)

Όποτε χρησιμοποιούνται για τις αγορές κουτιά αγορών, ισχύουν τα εξής:
2.2.20.1

Διαδικασία

Κάθε παίκτης, αφού επιλέξει τη δήλωσή του, τοποθετεί την αντίστοιχη κάρτα μπροστά του και στραμμένη
προς το κέντρο του τραπεζιού. Οι κάρτες δηλώσεων τοποθετούνται στη σειρά από τα αριστερά προς τα δεξιά
(ως προς τον παίκτη), επικαλύπτοντας η μία την άλλη, αλλά κατά τρόπο που κάθε γενόμενη δήλωση να είναι
εμφανής. Δηλώσεις που δεν έγιναν, δεν πρέπει να φαίνονται. Οποιαδήποτε ανωμαλία στην παραπάνω σωστή
διαδικασία πρέπει να διορθώνεται αμέσως από τον παίκτη.
2.2.20.2

Λανθασμένη δήλωση

Σε περίπτωση λανθασμένης εμφάνισης μιας δήλωσης, μπορεί να επιβληθεί πειθαρχική ποινή, αν ο Διαιτητής
κρίνει ότι με αυτό τον τρόπο παραπλανήθηκε ένας αντίπαλος - για τον τελευταίο εφαρμόζονται οι Νόμοι 40 και
75 του ΔΚΑΜ/07. Όταν τελειώσει η αγορά, οι κάρτες παραμένουν για λίγο στο τραπέζι, προκειμένου να
εξεταστούν απ' όλους τους παίκτες (αυτό αντιστοιχεί σε επανάληψη αγορών). Στη συνέχεια αποσύρονται οι
κάρτες όλων των παικτών και επιστρέφονται στο κουτί τους.
2.2.20.3

Γενόμενες δηλώσεις

Μία δήλωση ενός παίκτη θεωρείται γενόμενη μόλις η αντίστοιχη κάρτα βγει από το κουτί και φτάσει σε σημείο
όπου είναι δυνατόν να τη δει ο συμπαίκτης του. Ο κάθε παίκτης οφείλει να επιλέγει τελεσίδικα τη δήλωσή του,
πριν αγγίξει οποιαδήποτε κάρτα αγοράς. Κάθε δισταγμός, αναθεώρηση, αναποφασιστικότητα κ.λπ. που
εκδηλώνεται με διαδοχικά αγγίγματα διαφόρων καρτών αποτελεί παραβίαση των ηθικών κανόνων του
παιχνιδιού και υπάγεται στις διατάξεις των Νόμων του ΔΚΑΜ περί αθέμιτης πληροφορίας και απόπειρας αλλαγής
δήλωσης.
2.2.20.4

Αλλαγή δήλωσης

Ο νόμος 25 του ΔΚΑΜ/07 αναφέρεται αποκλειστικά και με κάθε λεπτομέρεια στα της αλλαγής γενόμενης
δήλωσης.

2.2.21

STOP - Υποχρεωτικές καθυστερήσεις δηλώσεων

Ένας παίκτης «ανακοινώνει» μία αγορά με πήδημα τοποθετώντας την κάρτα STOP μπροστά του και στη
συνέχεια τοποθετώντας την αγορά του, ως συνήθως, και, τέλος, αφαιρώντας την κάρτα STOP. Ο αντίπαλος
αριστερά δεν πρέπει να κάνει δήλωση μέχρι να αφαιρεθεί η κάρτα STOP (αν η κάρτα STOP αφαιρέθηκε βιαστικά
ή δεν χρησιμοποιήθηκε, ο αντίπαλος μπορεί να κάνει παύση, σαν να είχε χρησιμοποιηθεί η κάρτα STOP).

2.2.22

Σφάλματα διανομών και τοποθέτησης

Οι αναγραφόμενες σε αυτό το άρθρο παράγραφοι εφαρμόζονται σε συνδυασμό με τους Νόμους 13, 14 και 15
του ΔΚΑΜ/07 (ή τους σχετικούς Νόμους του μεταγενέστερα ισχύοντος), ο οποίος σε περίπτωση σύγκρουσης
υπερισχύει.
2.2.22.1

Σε αγώνες ομάδων

Σε αγώνες ομάδων, όταν μία θήκη έχει παιχτεί ήδη στο ένα δωμάτιο και πρόκειται να παιχτεί στο άλλο:
1. Αν εσφαλμένος αριθμός φύλλων περιλαμβάνεται σε κάποιο χέρι και το σφάλμα γίνει αντιληπτό πριν
οποιοσδήποτε παίκτης δει το χέρι του ή πριν παίκτης με περισσότερα των 13 φύλλων δει το χέρι του, η
θήκη διορθώνεται από τον Διαιτητή. Δεν επιβάλλεται ποινή.
2. Αν παίκτης δει το χέρι του πριν μετρήσει τα φύλλα του και βρεθεί να κρατάει 14 ή και περισσότερα φύλλα,
εφαρμόζονται οι Νόμοι 13-15 του ΔΚΑΜ/07. Επιπλέον, η ομάδα του υπαίτιου παίκτη τιμωρείται με 2 ΙΜΡs
ποινή. Σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης από παίκτη της ίδιας ομάδας, η ποινή διπλασιάζεται.
3. Αν παίκτης δει ή τραβήξει από τη θήκη φύλλο ή φύλλα άλλου παίκτη, τιμωρείται με 2 ΙΜΡs. Εφαρμόζονται
οι Νόμοι 13-15 του ΔΚΑΜ/07.
4. Για εσφαλμένη τοποθέτηση των φύλλων κατά 90° (λανθασμένος προσανατολισμός) και επειδή υπεύθυνος
είναι ο Βορράς του προηγούμενου τραπεζιού, η ομάδα του τιμωρείται με 2 ΙΜΡs. Η διανομή ξαναπαίζεται
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

και στα δύο δωμάτια μόνο αν το κρίνει ο Διαιτητής και υπάρχει ευχέρεια χρόνου. Η ευθύνη του Βορρά δεν
απαλλάσσει τους άλλους παίκτες από το καθήκον τους να προσέχουν τη σωστή επαναφορά των φύλλων
στη θήκη και ο Διαιτητής μπορεί να καταλογίσει συνυπευθυνότητα και να μοιράσει τις προβλεπόμενες
ποινές.
Αν η θήκη τοποθετηθεί κακώς και οι παίκτες Ανατολής-Δύσης δουν τα φύλλα των Βορρά-Νότου ή αντίθετα,
επιβάλλεται ποινή 2 ΙΜΡs στο Βορρά και το χέρι ξαναπαίζεται και στα δύο δωμάτια, με τη σύμφωνη γνώμη
του Διαιτητή.
Αν διαπιστωθεί ανταλλαγή φύλλων μεταξύ των παικτών του ίδιου άξονα (ενώ τα φύλλα των αντιπάλων
είναι σωστά), ο Διαιτητής πρέπει να ακυρώσει τη διανομή και μπορεί να διατάξει επαναδιανομή. Η υπαίτια
ομάδα τιμωρείται με 2 IMPs.
Αν ένα ή περισσότερα φύλλα ανταλλαχθούν μεταξύ χεριών αντιπάλων, η διανομή ακυρώνεται και
ξαναπαίζεται και στα δύο τραπέζια. Δεν επιβάλλεται ποινή. Η καθυστέρηση της επαναδιανομής δεν
προκαλεί επέκταση του κανονικού χρόνου παιξίματος του αγώνα, εκτός αν ο Διαιτητής κρίνει διαφορετικά.
Όταν δεν υπάρχει χρόνος για επαναδιανομή, τότε η διανομή ακυρώνεται, αφού υπολογιστεί υπέρ της
αναίτιας ομάδας κάποιο ευνοϊκό αποτέλεσμα που τυχόν επετεύχθη, και επιβάλλεται ποινή 3 IMPs για κάθε
υπαίτια ομάδα.
Σε περίπτωση που σε αγώνα ομάδων μια ή περισσότερες διανομές παιχθούν με λάθος προσανατολισμό, το
αποτέλεσμά τους ακυρώνεται και καταλογίζεται ποινή -3 IMPs στις δύο ομάδες σε κάθε μια από αυτές τις
διανομές. Αν παιχθούν με λάθος προσανατολισμό όλες οι διανομές του αγώνα τότε το αποτέλεσμα του
αγώνα αυτού ορίζεται σε 8,00 – 8,00.
Η Ομάδα που δεν θα εμφανιστεί σε κάποιο ημίχρονο μηδενίζεται στη συγκεκριμένη συνάντηση.

2.2.22.2

Σε αγώνες ζευγών

1. Κάθε παίκτης είναι υπεύθυνος για την επιστροφή των φύλλων του στη σωστή θέση της θήκης. Αν βρεθεί
εσφαλμένος αριθμός φύλλων σε οποιαδήποτε θέση, το υπαίτιο ζεύγος ή ζεύγη τιμωρούνται με 0,10 του
ΤΟΡ.
2. Αν μία θήκη φτάσει στο τραπέζι με εσφαλμένο αριθμό φύλλων σε οποιαδήποτε θέση, καλείται αμέσως ο
Διαιτητής, ο οποίος θα διορθώσει τη θήκη.
3. Αν παίκτης δει το χέρι του πριν μετρήσει τα φύλλα του και βρεθεί με 14 ή περισσότερα φύλλα, καλείται ο
Διαιτητής, που εξακριβώνει το βαθμό ευθύνης του καθενός. Ο υπαίτιος παίκτης τιμωρείται με 0,20 του
ΤΟΡ, ενώ ο υπαίτιος παίκτης του προηγούμενου τραπεζιού τιμωρείται με 0,10 του ΤΟΡ.
4. Απαγορεύεται στους παίκτες να πάρουν φύλλα από οποιαδήποτε θέση της θήκης πριν αρχίσει ο γύρος.
5. Αν παίκτης πάρει από τη θήκη τα φύλλα αντιπάλου και δει ένα ή περισσότερα, καλείται ο Διαιτητής, ο
οποίος, αν κρίνει ότι το χέρι δεν μπορεί να παιχθεί κανονικά, μπορεί να αποφασίσει να παιχθεί το χέρι με
αντίθετο προσανατολισμό ή να βαθμολογήσει τη θήκη σύμφωνα με το άρθρο 2.2.8. Αν ο Διαιτητής κρίνει
ότι τα φύλλα που είδε ο παίκτης δεν επηρεάζουν το παιχνίδι μπορεί να επιτρέψει να παιχθεί η διανομή.
6. Σε ορισμένους αγώνες μπορεί να ζητηθεί από τους παίκτες να δημιουργήσουν πιστά αντίγραφα διανομών
ή να προετοιμάσουν ένα ή περισσότερα χέρια, σύμφωνα με έντυπα που θα δοθούν από τον Διαιτητή. Κάθε
παίκτης είναι υπεύθυνος για την καλή διευθέτηση και τοποθέτηση του χεριού του στην κανονική θέση του.
Αν γίνει λάθος, ο υπαίτιος τιμωρείται με 0,25 του ΤΟΡ.
7. Οποιοσδήποτε παίκτης βρεθεί υπεύθυνος για την αλλοίωση διανομής τιμωρείται με το 0,50 του ΤΟΡ.
8. Αν μία διανομή παιχτεί, αλλοιωθεί χωρίς να γίνει αντιληπτό και συνεχίσει να παίζεται, ο Διαιτητής πρέπει
να καθορίσει πού έγινε το λάθος (Αν η ευθύνη μπορεί να καθοριστεί, θα επιβληθεί ποινή ως ανωτέρω). Τα
αποτελέσματα θα χωριστούν σε τμήματα και σε κάθε τμήμα το αποτέλεσμα θα υπολογιστεί σύμφωνα με
τον τύπο:
𝑿=

𝜷 × 𝜨 + 𝝂𝟐
𝝂𝟏

όπου :
Χ

=

η τελική βαθμολογία του ζεύγους

Ν

=

ο συνολικός αριθμός αποτελεσμάτων

ν1 =

ο αριθμός αποτελεσμάτων στο εν λόγω τμήμα

ν2 =

ο αριθμός των αποτελεσμάτων του άλλου τμήματος

β

η βαθμολογία που πήρε το ζεύγος, υπολογίζοντας μόνο τα αποτελέσματα του δικού του τμήματος.

=
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2.2.23

Χωρίσματα (screen)

Όποτε χρησιμοποιούνται χωρίσματα, ισχύουν τα εξής:
1. Θέσεις: Αν δεν έχει καθοριστεί άλλως, τότε οι παίκτες τοποθετούνται έτσι ώστε ο Βορράς και η Ανατολή
να είναι από την ίδια πλευρά του χωρίσματος.
2. Διαδικασία: Κατά τη διάρκεια της αγοράς, το χώρισμα παραμένει, κλειστό ώστε να μην μπορεί να διακρίνει
η μία πλευρά οποιαδήποτε κίνηση γίνεται στην άλλη. Μετά το τέλος της αγοράς και αφού γίνει η αντάμ,
το χώρισμα ανυψώνεται μερικά εκατοστά, έτσι ώστε κάθε παίκτης να μπορεί να διακρίνει τον μορ και το
φύλλο που παίζει κάθε άλλος παίκτης. Να σημειωθεί ότι τόσο ο μορ όσο και τα παιζόμενα φύλλα πρέπει
να τοποθετούνται όσο το δυνατόν κοντύτερα στο κέντρο του τραπεζιού, για να μη χρειάζεται να ανυψωθεί
πολύ το χώρισμα.
3. Η αγορά διεξάγεται απαραίτητα με κουτιά αγορών και με χρήση ειδικής μετακινούμενης υποδοχής αγορών
για τις κάρτες των κουτιών αγορών («δίσκος αγορών»).
4. Επεξήγηση αγοράς: Ένας παίκτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει πλήρη επεξήγηση οποιασδήποτε αγοράς των
αντιπάλων. Η ερώτηση γίνεται γραπτά προς τον παίκτη που κάθεται στην ίδια πλευρά του χωρίσματος. Ο
τελευταίος απαντά επίσης γραπτά και ανεξάρτητα από το αν η ερώτηση αφορά αγορά που έκανε ο ίδιος ή
ο συμπαίκτης του.
5. Διαδικασία προειδοποιήσεων: Οποιαδήποτε συμβατική δήλωση είναι υποχρεωτικό να αλερτάρεται, χωρίς
κανέναν περιορισμό. Όλες οι προειδοποιήσεις γίνονται με την κάρτα προειδοποιήσεων που υπάρχει στα
κουτιά αγορών. Εκτός κι αν ζητηθεί να μη γίνονται προειδοποιήσεις, ο κάθε παίκτης του άξονα που κάνει
μία συμβατική δήλωση είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει τη συμβατικότητα στον αντίπαλο, που είναι
από την ίδια πλευρά του χωρίσματος, δείχνοντας καθαρά την κάρτα, ευθύς μόλις γνωστοποιηθεί στην
πλευρά του η συμβατική αγορά. Ο παίκτης, που γνωστοποιεί τη συμβατικότητα μιας αγοράς, είναι
υποχρεωμένος να βεβαιωθεί ότι ο αντίπαλός του έλαβε γνώση, και πρέπει ο τελευταίος να κάνει ένα νεύμα
που να φανερώνει ότι πράγματι έλαβε γνώση.
6. Υπεύθυνος για την μετακίνηση του δίσκου είναι αυτός που αγοράζει πρώτος από την κάθε πλευρά του
χωρίσματος (αν έχει τηρηθεί ο προσανατολισμός βάσει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου προκύπτει
ότι αυτοί είναι ο Βορράς και ο Νότος).
7. Ο ανώτατος χρόνος παιξίματος όπως καθορίζεται από το άρθρο 2.2.17 επεκτείνεται κατά 1 λεπτό ανά
διανομή.

2.2.24

Συναντήσεις και συνθέσεις ομάδων

Ο διοργανωτής, στην προκήρυξη των αγώνων, μπορεί να καθορίζει τον τρόπο συνάντησης δύο ομάδων. Σε
αντίθετη περίπτωση, ισχύουν τα εξής:
1. Οι ομάδες συναντώνται σύμφωνα με την αναφερόμενη σειρά στο πρόγραμμα των αγώνων. Η ομάδα που
αναφέρεται πρώτη καλείται Ομάδα Έδρας (Home Team) και παρατάσσει τους αθλητές της σε όλη τη
διάρκεια της συνάντησης στο μεν ανοικτό δωμάτιο στον άξονα Βορρά-Νότου, στο δε κλειστό δωμάτιο
στον άξονα Ανατολής-Δύσης. Η δεύτερη αναφερόμενη ομάδα καλείται Φιλοξενούμενη Ομάδα (Visiting
Team) και παρατάσσει τους αθλητές της στους αντίθετους άξονες.
2. Η Φιλοξενούμενη Ομάδα πρέπει πρώτη να τοποθετήσει τους αθλητές της στα ορισμένα τραπέζια. Αν η
συνάντηση ολοκληρώνεται σε περισσότερα του ενός ημίχρονα, τότε το ίδιο θα γίνει στα με μονό αριθμό
ημίχρονα. Στα με ζυγό αριθμό ημίχρονα πρώτη θα τοποθετήσει τους αθλητές της η Ομάδα Έδρας.
3. Για το δεύτερο ημίχρονο και όλα τα υπόλοιπα, η ομάδα που πρέπει να τοποθετήσει τους αθλητές της
τελευταία, πρέπει να παρατάξει έτσι τη σύνθεσή της, ώστε κανένα ζεύγος να μη συναντήσει το ίδιο ζεύγος
της αντίπαλης ομάδας που είχε συναντήσει στο αμέσως προηγούμενο ημίχρονο. Εννοείται ότι ίδιο ζεύγος
θεωρείται το ζεύγος το οποίο έχει και τους δύο αθλητές του ίδιους. Ο περιορισμός αυτός μπορεί να αρθεί
μόνο από την Επιτροπή Αγώνων ή τον Διαιτητή.
4. Κατά τη διάρκεια του αγώνα απαγορεύεται η έξοδος των αθλητών από οποιοδήποτε δωμάτιο (ανοικτό ή
κλειστό) χωρίς την άδεια του Διαιτητή. Η παραβίαση αυτής της διάταξης από τους αθλητές του κλειστού
δωματίου αποτελεί βαρύ ηθικό παράπτωμα και μπορεί να ασκηθεί πειθαρχική δίωξη κατά του υπαιτίου.

2.2.25

Διόρθωση και οριστικοποίηση αποτελεσμάτων

1. Οι παίκτες οφείλουν να ελέγχουν τα αποτελέσματά τους προσεκτικά.
2. Σε αγώνες ζευγών, όσον αφορά τις λάθος εγγραφές, ισχύει ο Νόμος 79Γ του ΔΚΑΜ/07.
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3. Σφάλμα εγγραφής ή καταμέτρησης αποτελέσματος ή μετατροπής αυτού σε βαθμούς μπορεί να
διορθώνεται από τον Διαιτητή ή αργότερα από την Επιτροπή Αγώνων, οποιαδήποτε στιγμή μέχρι την
επίσημη αναγγελία των αποτελεσμάτων, εκτός αν ο διοργανωτής έχει ορίσει χρονικό όριο, που πάντως δεν
μπορεί να είναι μικρότερο των 30'. Ο χρόνος επισημοποίησης των αποτελεσμάτων καθορίζεται από την
Οργανωτική Επιτροπή και ανακοινώνεται κάθε φορά από τον Διαιτητή. Ρητά διευκρινίζεται ότι σε
περίπτωση ανάρτησης στον πίνακα των αποτελεσμάτων ή στο Διαδίκτυο, τα αποτελέσματα αυτά έχουν
εντελώς ανεπίσημο χαρακτήρα. Ανεπίσημη είναι επίσης και οποιαδήποτε άλλη πληροφοριακή αναγγελία
από τον Διαιτητή ή την Οργανωτική Επιτροπή, προ του ορισμένου χρόνου οριστικοποίησης των
αποτελεσμάτων.

2.2.26

Συμπεριφορά αθλητών κατά τους αγώνες – Ενεργό ήθος

Οι νικητές και οι πρωταθλητές καθορίζονται από την επιδεξιότητα, το ταλέντο, την εμπειρία και την
φυσιολογική παικτική εύνοια.
1. Οι ηθικά ενεργοί παίκτες πληροφορούν με κάθε λεπτομέρεια τους αντιπάλους για τις συμβάσεις και γενικά
το σύστημα που χρησιμοποιούν (αρχή της πλήρους αποκάλυψης). Οι σημασίες και διευκρινίσεις των
συμβάσεων πρέπει να είναι σαφείς και πλήρεις, ώστε όλοι να αγωνίζονται ως ίσοι προς ίσους. Ο ηθικά
ενεργός παίκτης, πέρα από τις τυπικές εξηγήσεις, πρέπει να δίνει επιπλέον εθελοντικά πληροφορίες στους
αντιπάλους.
2. Ουδείς αθλητής δικαιούται να αρνηθεί να αγωνιστεί εναντίον άλλου παίκτη, ζεύγους ή ομάδας. Μια τέτοια
άρνηση συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.
3. Οι συμμετέχοντες σε αγώνες, εγκεκριμένους από την ΕΟΜ, υποχρεούνται να παίζουν για να κερδίσουν σε
κάθε διανομή ή συνάντηση. Ήττες εκ προθέσεως είναι δυνατό να επιφέρουν έως και τη διαγραφή του
αθλητή.
4. Στοιχήματα για το αποτέλεσμα οποιουδήποτε αγώνα απαγορεύονται.
5. Οι παίκτες πρέπει να αποφεύγουν να κοιτάζουν τους συμπαίκτες τους ή τους αντιπάλους τους κατά τη
διάρκεια της αγοράς και της εκτέλεσης
6. Οι παίκτες πρέπει να αποφεύγουν τις συζητήσεις με τους συμπαίκτες τους ή τους αντιπάλους τους.
7. Η σύγκριση αποτελεσμάτων ή η συζήτηση διανομών με άλλους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια ημερίδας
ζευγών ή ατομικού απαγορεύεται. Ζεύγη ή άτομα που παραβιάζουν αυτόν τον κανονισμό μπορεί να
αποκλεισθούν από τον αγώνα, κατά την κρίση της Επιτροπής Εφέσεων.
8. Απαγορεύεται οι παίκτες ή οι θεατές να ομιλούν με κανονική ένταση φωνής, σε οποιαδήποτε φάση αγοράς
ή εκτέλεσης κατά τη διάρκεια των αγώνων. Επιτρέπονται μόνο χαμηλόφωνα σχόλια ή διευκρινίσεις από
τους παίκτες.
Κάθε αθλητής παίζων ή και θεατής ακόμη, πρέπει με το ήθος και τη συμπεριφορά του να συνεισφέρει αφ' ενός
στην ομαλή διεξαγωγή του αγώνα και αφ' ετέρου στην ευχαρίστηση που προσφέρει το άθλημα σε όλους,
στοιχείο πρωταρχικής σημασίας για τη διάδοση του αθλήματος και την παραμονή στο χώρο των νέων αθλητών,
στην αντίθετη δε περίπτωση θα υπόκειται σε αυστηρές ποινές.

2.2.27

Δηλώσεις και διευκρινίσεις των συμβάσεων

Η κάρτα των συμβάσεων πρέπει να ανταποκρίνεται στις συμβατικές συμφωνίες και πρέπει να παρουσιάζει
επίσης το στυλ του ζευγαριού, όπου αυτό είναι εφικτό.
Οι αντίπαλοι μπορεί να δικαιούνται επανόρθωσης αν οι δύο συμπαίκτες δεν έχουν μια ξεκάθαρη αντίληψη τού
πότε και πώς να χρησιμοποιούν μια σύμβαση που παίζουν.

2.2.28

Διαδικασία αποβολής παίκτη ή θεατή από αγώνα

Την αρμοδιότητα για την αποβολή παίκτη ή θεατή από έναν αγώνα έχει ο επικεφαλής Διαιτητής των αγώνων.
Οι Διαιτητές εντέλλονται να λαμβάνουν αυστηρά και δραστικά μέτρα όταν παίκτης ή θεατής προσβάλλει και
παραβιάζει τους σκοπούς και τις αρχές της ΕΟΜ. Είναι δε επίσης υποχρεωμένοι να διασφαλίζουν τη σωματική
ακεραιότητα, την υπόληψη και αξιοπρέπεια των υπολοίπων, επιβάλλοντας και την απομάκρυνση αυτών που
παρεκτρέπονται.
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2.2.29

Επιτροπή Δεοντολογίας (Ε.ΔΕ)

2.2.29.1

Σύσταση - Αρμοδιότητα

Η Επιτροπή Δεοντολογίας (ΕΔΕ) είναι τριμελής, έχει θητεία ίση με αυτή του ΔΣ της ΕΟΜ και ορίζεται κατά
περίπτωση με απόφαση του ΔΣ της ΕΟΜ.
Η ΕΔΕ είναι ανακλητή ελεύθερα από το ΔΣ της ΕΟΜ και αποτελείται από έμπειρους παίκτες του Αγωνιστικού
Μπριτζ, οι οποίοι πρέπει να έχουν γνώση των κανονισμών του αθλήματος και ιδιαίτερα των ηθικών κανόνων.
Η ΕΔΕ είναι αρμόδια να αξιολογεί και να αρχειοθετεί καταγγελίες ηθικών παραβάσεων που συνέβησαν κατά τη
διεξαγωγή αγώνων και υποβλήθηκαν στην ΕΟΜ με τη διαδικασία της επόμενης παραγράφου.
2.2.29.2

Διαδικασία υποβολής αναφοράς

Όταν συμβεί ή όταν υπάρχει υπόνοια ότι έχει συμβεί, εσκεμμένα ή όχι, κάποια παραβίαση των ηθικών κανόνων
και νόμων του Αγωνιστικού Μπριτζ, ο αντίπαλος του ενδεχομένως παραβάτη ειδοποιεί τον Διαιτητή και τον
ενημερώνει σχετικά. Αφού λυθεί το ενδεχόμενο πρόβλημα και συνεχιστεί η διαδικασία, ο Διαιτητής, στο τέλος
της ημερίδας, σε συνεργασία με τον αντίπαλο του παίκτη, που ενδέχεται να είναι παραβάτης, διαπιστώνουν αν
υπάρχει πράγματι ενδεχόμενη παράβαση. Ο Διαιτητής συμπληρώνει όλα τα στοιχεία στην έκθεσή του η οποία,
αφού υπογραφεί από τον ίδιο και τον αντίπαλο τού ενδεχομένως παραβάτη, υποβάλλεται στην ΕΟΜ.
2.2.29.3

Συνεδρίαση ΕΔΕ - Απόφαση - Αρχειοθέτηση

Ο πρόεδρος της ΕΔΕ συγκαλεί την επιτροπή σε συνεδρίαση, εντός μηνός το αργότερο από την ημέρα υποβολής
της έκθεσης.
Η επιτροπή, που βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα και τα τρία μέλη της, αξιολογεί όλα τα στοιχεία και
τα χαρακτηρίζει ως «βάσιμα» ή «αβάσιμα». Τα αβάσιμα καταστρέφονται.
Τα βάσιμα αρχειοθετούνται στην ΕΟΜ σε ειδικό φάκελο. Παράλληλα ειδοποιείται εγγράφως και ο παραβάτης
για τον χαρακτηρισμό των στοιχείων ως βάσιμων.
2.2.29.4

Κυρώσεις

Η επιτροπή υποβάλλει την αναφορά της και το πρακτικό της απόφασής της στο Πειθαρχικό Συμβούλιο προς
ενέργεια.

2.2.30

Φαρμακοδιέγερση

Τα θέματα που αφορούν τον έλεγχο της φαρμακοδιέγερσης (doping) των αθλητών (διαδικασία, όργανα,
κυρώσεις κ.λπ.) καθορίζονται με ειδικό κανονισμό που εγκρίνει το ΔΣ της ΕΟΜ. Μέχρι την έκδοση του
κανονισμού αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου αυτού.
Ο αθλητής οφείλει να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία και τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς
της ΔΟΕ σχετικά με τη φαρμακοδιέγερση. Οι αθλητές απαγορεύεται να χρησιμοποιούν ουσίες ή μεθόδους που
αναφέρονται στον σχετικό κατάλογο που εκδίδει η ΔΟΕ.
Οι αθλητές, οποτεδήποτε τους ζητηθεί από τα αρμόδια εξουσιοδοτημένα όργανα, είναι υποχρεωμένοι να
δέχονται ελέγχους για την ενδεχόμενη χρήση απαγορευμένων ουσιών.

2.2.31

Ένδυση - εμφάνιση αθλητών

Ανεπίσημη, καθημερινή, ανέμελη (casual) ενδυμασία είναι αρμόζουσα και αποδεκτή σε όλους τους αγώνες που
έχουν εγκριθεί από την ΕΟΜ. Επιβάλλεται γενικώς η συμμόρφωση προς τους αποδεκτούς κανόνες που
υπαγορεύουν η κοσμιότητα, η καθαριότητα και η μη προκλητικότητα. Οι Διαιτητής μπορεί να μη δεχτεί τη
συμμετοχή ή να απομακρύνει από τον αγωνιστικό χώρο κάθε άτομο το οποίο είναι ενδεδυμένο κατά τρόπο
που σαφώς αντιβαίνει στα παραπάνω.

2.2.32

Κάπνισμα - οινοπνευματώδη ποτά

Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους αγώνες, κάθε βαθμίδας, εντός των αγωνιστικών χώρων και κατά τη
διάρκεια των αγώνων. Επιτρέπεται μόνο σε αυστηρά καθορισμένους χώρους – καπνιστήρια ή σε εξωτερικούς
χώρους.
Απαγορεύεται η κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών σε οποιοδήποτε Πρωτάθλημα ή άλλη διοργάνωση της
ΕΟΜ κατά τη διάρκεια του αγώνα.
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2.2.33

Μικρά παιδιά και κατοικίδια ζώα στον αγωνιστικό χώρο

Παιδιά που δεν συμμετέχουν στους αγώνες και είναι ηλικίας μέχρι 6 ετών, καθώς και κατοικίδια ζώα, δεν
επιτρέπεται να παραμένουν στον αγωνιστικό χώρο εκτός αν δοθεί έγκριση από τον Διαιτητή.
Εκπαιδευμένα ζώα, που σκοπός τους είναι να βοηθούν τον έχοντα ειδική ανάγκη ιδιοκτήτη τους, εξαιρούνται
από τον κανόνα αυτόν.

2.2.34

Συστήματα τηλεπικοινωνίας (κινητά τηλέφωνα κ.λπ.)

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής οποιασδήποτε φάσης εθνικών πρωταθλημάτων ή άλλων διοργανώσεων της ΕΟΜ
απαγορεύεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο η χρήση από τους αθλητές και τους θεατές οποιασδήποτε συσκευής
τηλεπικοινωνίας, ενδοεπικοινωνίας ή σύνδεσης με δίκτυα, όπως είναι τα κινητά τηλέφωνα, τα ασύρματα
τηλέφωνα, τα tablet, τα laptop κ.λπ. Αν οι παίκτες ή οι θεατές έχουν μαζί τους τέτοιες συσκευές, υποχρεούνται
κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού να τις έχουν απενεργοποιημένες, ώστε να μην εκπέμπουν ή δέχονται κανένα
σήμα ηχητικό ή οπτικό, ή να είναι σε κατάσταση αναμονής κλήσεως. Παράβαση της απαγόρευσης επισύρει
πειθαρχική ποινή από τον Διαιτητή, ενώ σε υποτροπή ο παραβάτης μπορεί να αποβληθεί από τους αγώνες και
ο θεατής να απομακρυνθεί από την αίθουσα.
Σε περίπτωση ειδικής ανάγκης, ο μοναδικός αρμόδιος για να επιτρέψει χρήση τέτοιας συσκευής είναι ο
επικεφαλής Διαιτητής.
Τα παραπάνω μπορούν να ισχύσουν και σε κάθε αγώνα Σωματείου κατόπιν ανακοίνωσης των διοργανωτών ή
του Διαιτητή. Σε κάθε περίπτωση οι αθλητές οφείλουν να φροντίζουν ώστε να μη διαταράσσεται η ησυχία κατά
τη διάρκεια των αγώνων, χαμηλώνοντας την ένταση ήχου των κινητών συσκευών.

2.3

Συμβάσεις και Συστήματα

2.3.1

Γενικά περί συμβάσεων

Κάθε δήλωση που γίνεται είναι αναμενόμενο να σημαίνει κάτι σχετικά με τη δύναμη και την κατανομή του
χεριού του αγοραστή.
Ο καθένας μπορεί την κάθε δήλωση να τη συσχετίσει με οποιαδήποτε έννοια, έχοντας προ συνεννοηθεί
κατάλληλα με τον συμπαίκτη του.
Υπάρχει μια κοινώς αποδεκτή έννοια, που αναμένεται να γίνει κατανοητή από τους περισσότερους παίκτες, και
αυτή η έννοια λέγεται «φυσική».
Μια λιγότερο διαδεδομένη «αφύσικη» αγορά (όπως π.χ. είναι το splinter), δεν είναι αναμενόμενο να είναι
κατανοητή από όλους σχεδόν τους παίκτες ή, έστω, από όλους τους παίκτες του επιπέδου του αντιπάλου.
Τότε, το αθλητικό πνεύμα επιβάλλει να γνωστοποιείται στους αντιπάλους κάθε λεπτομέρεια γύρω από την
έννοια που μεταφέρει η συγκεκριμένη αγορά.
Δεν είναι απαραίτητο μια δήλωση να συνδέεται με το ονομαζόμενο χρώμα για να χαρακτηριστεί ως «φυσική».

Παράδειγμα: το Stayman μετά από άνοιγμα 1ΧΑ θεωρείται φυσική αγορά, παρ' όλο που δεν έχει σχέση με τα
σπαθιά. Όλοι καταλαβαίνουν ότι ο αγοράζων 2♣ Stayman στην πραγματικότητα «ρωτάει» τον ανοίξαντα για
τα μαζέρ.
Σε γενικές γραμμές «φυσική» πρέπει να θεωρείται κάθε έννοια αγοράς που ακολουθεί (παίζει) η μεγάλη
πλειονότητα των παικτών. Σε αντίθετη περίπτωση οι αντίπαλοι πρέπει να ειδοποιούνται ακόμη και αν η αγορά
αυτή αναφέρεται σε πραγματικό χρώμα.
Σε κάθε περίπτωση οι έννοιες του φυσικού και της πλειονότητας είναι σχετικές και εξαρτώνται από τη
δυναμικότητα των αντιπάλων και της αίθουσας, π.χ. το τέταρτο χρώμα forcing εναντίον αρχαρίων αντιπάλων
πρέπει να αλερτάρεται.

2.3.2

Συστήματα

1. Πριν από κάθε αγώνα, κάθε ζεύγος που συμμετέχει, υποχρεούται να έχει συμπληρώσει τρεις (3) επίσημες
κάρτες συμβάσεων της ΕΟΜ, όπου το σύστημά του θα περιγράφεται με κάθε λεπτομέρεια στο σχετικό
χώρο, ώστε να είναι διαθέσιμες καθαρές και επαρκείς οι επεξηγήσεις επί του συστήματος που
χρησιμοποιείται. Λεπτομερείς επεξηγήσεις συμβατικών αγορών ή παιξίματος μπορούν να αναβάλλονται,
μέχρις ότου παρουσιαστεί η περίπτωση χρησιμοποίησής τους. Όλα τα ζεύγη είναι υπεύθυνα να έχουν 2
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ίδιες κάρτες συμβάσεων μαζί τους (η τρίτη παραδίδεται στον Διαιτητή) και να τις έχουν πάνω στο τραπέζι
στη διάθεση κάθε αντιπάλου. Η χρήση πρόσθετων φύλλων στην κάρτα συμβάσεων επιτρέπεται (βλέπε
άρθρο 2.3.10).
Η ΕΟΜ έχει δικαίωμα να απαγορεύει ορισμένα εγκεκριμένα από αυτήν συστήματα ή συμβάσεις σε αγώνες
3ης, 4ης, 5ης και 6ης βαθμίδας. Σε προκριματικούς και τελικούς 1ης ή 2ης βαθμίδας, η χρήση των
συστημάτων και συμβάσεων θα ορίζεται στην προκήρυξη.
Η ΕΟΜ μπορεί να κατατάσσει τα συστήματα και τις συμβάσεις σε κατηγορίες και να επιτρέπει τη χρήση
τους ανάλογα με τη βαθμίδα του αγώνα ή και με άλλα κριτήρια.
Απαγορεύεται η χρήση κάρτας συμβάσεως άλλου τύπου εκτός του εγκεκριμένου από την ΕΟΜ, την WBF
και την EBL και ο οποίος είναι υποχρεωτικός για τους αγώνες της καθώς και για άλλους αγώνες δεύτερης
και τρίτης βαθμίδας. Στους εβδομαδιαίους αγώνες των Σωματείων, η χρήση ή όχι κάρτας συμβάσεων
εναπόκειται στην κρίση των διοργανωτών, αλλά αν επιβάλλεται η χρήση της, τότε θα χρησιμοποιείται ο
εγκεκριμένος τύπος κάρτας συμβάσεων της ΕΟΜ.
Τα Σωματεία-Μέλη μπορούν να απαγορεύσουν τη χρήση διαφόρων συστημάτων και συμβάσεων
εγκεκριμένων από την ΕΟΜ στους εβδομαδιαίους αγώνες τους, όχι όμως και στα Πρωταθλήματά τους 3ης
βαθμίδος.
Τα Σωματεία-Μέλη στους εβδομαδιαίους αγώνες τους δεν μπορούν να επιτρέπουν τη χρήση μη
εγκεκριμένων ή και απαγορευμένων συστημάτων ή συμβάσεων σε κανέναν αγώνα.
Απαγορεύεται στους παίκτες να συμβουλεύονται κατά τη διάρκεια των αγορών ή του παιξίματος την κάρτα
συμβάσεων του ζεύγους τους.
Απαγορεύεται η τοποθέτηση πάνω στο τραπέζι οποιουδήποτε άλλου χαρτιού εκτός της επίσημης κάρτας
συμβάσεων (π.χ. πρόσθετα φύλλα, μνημόνια κ.λπ.), ως και αντικειμένων που δεν έχουν σχέση με το
άθλημα.

2.3.3

Κατάλληλη στιγμή ειδοποιήσεων

Ανάλογα με τις παιζόμενες συμβάσεις, πρέπει η ειδοποίηση (ή και εξήγηση) για την έννοια που μεταφέρει
κάποια αγορά να γίνεται στη σωστή χρονική στιγμή, πάντα προς όφελος του αντιπάλου. Αν η γνωστοποίηση
γίνει πρόωρα ή και παράκαιρα, πολλές φορές αποβαίνει σε όφελος των αγοραστών αντί να αποβεί σε όφελος
των αντιπάλων (π.χ., η ειδοποίηση για μια συμβατική απάντηση σε ερώτηση άσων δεν μπορεί ποτέ να αποβεί
σε όφελος των αντιπάλων αν γίνει άμεσα). Άρα, πρέπει η ειδοποίηση αυτή να δοθεί μόλις πριν από την κλειστή
αντάμ. Ακόμη, αν ένα ζεύγος παίζει συμβατικό σύστημα (π.χ. Precision), πρέπει να ειδοποιήσει τους αντιπάλους
του πριν ξεκινήσει η αγορά, ώστε ενδεχομένως αυτοί να προετοιμαστούν για να αντιμετωπίσουν τις συμβατικές
αγορές.
Όταν κάποιος κάνει μια συμβατική δήλωση που δεν έχει την έννοια που αναμένεται να καταλάβουν οι
περισσότεροι παίκτες (π.χ., μετά από άνοιγμα 1ΧΑ, η απάντηση 2 καρά που δεν είναι τράνσφερ αλλά forcing
Stayman) πρέπει να επιστηθεί ιδιαιτέρως η προσοχή των αντιπάλων, για να μην παραπλανηθούν άθελά τους
εφόσον δεν θα έχουν ζητήσει εξηγήσεις.

2.3.4

Είδη ειδοποιήσεων

Υπάρχουν τα εξής είδη ειδοποιήσεων και προειδοποιήσεων:
1. Η κανονική ειδοποίηση ή alert, που χρησιμοποιείται για τις κοινές και συνηθισμένες συμβάσεις.
2. Η προαναγγελία, που χρησιμοποιείται για συμβατικά συστήματα ή συμβατικές μεθόδους (π.χ. μεταβλητό
εύρος ανοίγματος 1ΧΑ) και γενικά όταν κρίνεται ότι χρειάζεται κάποια προπαρασκευή από τους αντιπάλους.
3. Η εκ των υστέρων ειδοποίηση. Γίνεται μετά το τελικό πάσο και πριν από την κλειστή αντάμ και αφορά
ερωτήσεις και απαντήσεις άσων κ.λπ.
4. Η ειδική ειδοποίηση ή special alert, που γίνεται για τις «εξωτικές συμβάσεις».

2.3.5

Διαδικασία ειδοποιήσεων και επεξηγήσεων

2.3.5.1

Γενικά

1. Όλα τα είδη alert έχουν δημιουργηθεί με το σκεπτικό ότι και τα δύο ζευγάρια πρέπει να έχουν ίση πρόσβαση
σε όλες τις πληροφορίες που περιέχονται σε οποιαδήποτε δήλωση.
2. Όλοι οι παίκτες πρέπει να καταλαβαίνουν και να εφαρμόζουν τις αρχές της πλήρους αποκάλυψης και του
ενεργού ήθους. Κάθε ηθικός παίκτης του μπριτζ έχει την υποχρέωση να δίνει πλήρεις εξηγήσεις και να
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αποδέχεται το γεγονός ότι οποιαδήποτε τέτοια εξήγηση ή ιδιαίτερη συμφωνία είναι αποκλειστικά προς
όφελος των αντιπάλων και ουδέποτε πρέπει να χρησιμοποιείται για τη διευκόλυνση του ζεύγους του.
Και οι δύο πλευρές είναι υπεύθυνες για πληροφόρηση στο τραπέζι. Οι παίκτες αναμένεται να ελέγξουν την
κάρτα συμβάσεων των αντιπάλων τους στην αρχή του γύρου για να μάθουν τις βασικές αρχές, που
συμπεριλαμβάνουν το forcing άνοιγμα και το εύρος του ανοίγματος Χωρίς Ατού.
Ο ενδεδειγμένος τρόπος για να ρωτήσει κανείς για πληροφορίες είναι να πει «παρακαλώ, εξηγήστε».
Παίκτες, οι οποίοι, λόγω εμπειρίας ή επιδεξιότητας, αντιλαμβάνονται ότι οι αντίπαλοί τους παραμέλησαν
να τους ειδοποιήσουν για κάποιες ειδικές συμφωνίες τους, αναμένεται να προστατεύσουν τους εαυτούς
τους.
Οι Διαιτητές οφείλουν να αντιμετωπίσουν με ιδιαίτερη αυστηρότητα την μη σχολαστική εφαρμογή των
κανονισμών της ειδοποίησης (alert) από παίκτες και σταθερά ζευγάρια των ανωτέρων κατηγοριών, ιδίως
αν αυτά αντιμετωπίζουν κατώτερης δυναμικότητας παίκτες ή μη σταθερά ζευγάρια.

2.3.5.2

Ορισμός σύμβασης

Ως σύμβαση ορίζεται οποιαδήποτε δήλωση παρέχει και μεταβιβάζει, λόγω ειδικής συμφωνίας ή και εμπειρίας
των συμπαικτών, μια έννοια όχι απαραίτητα σχετική με το είδος (χρώμα ή ΧΑ) του συμβολαίου που
αναφέρθηκε.
Η ειδοποίηση των αντιπάλων γίνεται με:
α)
β)
γ)
δ)

alert
special alert
εκ των υστέρων ειδοποίηση
προαναγγελία

Υπάρχουν ορισμένες δηλώσεις που απαγορεύεται να αλερταριστούν καθ' οποιονδήποτε τρόπο (βλέπε στο τέλος
παρόντος άρθρου) ώστε να προστατευτούν οι αντίπαλοι των αγοραστών από ανταλλαγή αθέμιτων
πληροφοριών και άσκοπων ερμηνειών και επεξηγήσεων.
2.3.5.3

Κατηγορίες δηλώσεων που πρέπει να αλερτάρονται

1. Οι συμβατικές δηλώσεις, οι οποίες υποχρεωτικά αλερτάρονται (οι φυσικές απαγορεύεται να αλερτάρονται).
2. Όλες οι δηλώσεις που έχουν ή και μεταβιβάζουν ειδικές έννοιες που δεν αναμένεται να κατανοήσουν οι
αντίπαλοι.
3. Απαντήσεις σε άνοιγμα ή παρεμβολή του συμπαίκτη με αλλαγή χρώματος με πήδημα που δεν είναι forcing,
όπως και απαντήσεις σε ανοίγματα χρώματος με νέο χρώμα από απασάριστο χέρι που δεν είναι forcing.
4. Οποιαδήποτε πληροφορία που απορρέει από μη χρήση σύμβασης π.χ. αν οι συμπαίκτες παίζουν
υποχρεωτικό κοντρ support (υποστήριξης) και δεν δηλωθεί κοντρ, πρέπει να ειδοποιηθούν οι αντίπαλοι ότι
δεν υφίσταται 3φυλλη υποστήριξη στο χρώμα.
2.3.5.4

Κατηγορίες δηλώσεων που απαγορεύεται να αλερτάρονται (εκτός αν υπάρχουν
χωρίσματα)

1. Όλα τα κοντρ (take out, τιμωρίας, απαντήσεως, συναγωνιστικά, optional κ.λπ.).
2. Όλες οι αγορές στο επίπεδο 4 ή και παραπάνω, με εξαίρεση τα συμβατικά ανοίγματα σε χρώμα.
3. Οποιαδήποτε αγορά σε Χωρίς Ατού η οποία δείχνει ένα χέρι ομαλής ή ημιομαλής κατανομής και προτείνει
ένα συμβόλαιο σε ΧΑ.
4. Το Stayman, έστω κι αν δεν υπόσχεται 4φυλλο μαζέρ.

2.3.6

Τρόποι ειδοποιήσεων

Υπάρχουν οι εξής τρόποι ειδοποιήσεων:
Alert: Με την επίδειξη της ειδικής μπλε κάρτας του κουτιού αγορών ή, αν αυτή δεν υπάρχει, με τη λέξη «alert».
Special Alert: Με την επίδειξη και το παράλληλο κτύπημα με το χέρι της ειδικής μπλε κάρτας του κουτιού
αγορών 2-3 φορές, ή, αν αυτή δεν υπάρχει, με τις λέξεις «special alert»
Προαναγγελία: Ένας εκ των δύο παικτών απευθύνεται στους αντιπάλους πριν κανείς δει τα φύλλα του στην
πρώτη διανομή του γύρου και τους ενημερώνει για τις ασυνήθιστες μεθόδους που παίζουν.
Εκ των υστέρων ειδοποίηση: Αφού τελειώσει η αγορά μετά το τελικό πάσο, και οπωσδήποτε πριν γίνει η
κλειστή αντάμ, ένας εκ των αγοραστών απευθύνεται στους αντιπάλους και τους ενημερώνει.
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2.3.6.1

Alert

Πρέπει να γίνεται από τον συμπαίκτη του παίκτη που κάνει οποιαδήποτε συμβατική δήλωση. Ο παίκτης που
θέλει να αλερτάρει πρέπει να πιάσει αμέσως το ειδικό χαρτάκι που έχει το κουτί αγορών και να το βγάλει
μπροστά του μαζί με τις αγορές του. Αν δεν υπάρχει τέτοιο χαρτάκι, τότε πρέπει να κτυπήσει με το χέρι του
την ειδική σημαία του alert. Αν ούτε αυτή υπάρχει, πρέπει να κτυπήσει ελαφρά το τραπέζι με το χέρι του μία
φορά για να προκαλέσει την προσοχή των αντιπάλων.
Αυτός που προειδοποιεί πρέπει να βεβαιώνεται ότι προκάλεσε την προσοχή των αντιπάλων. Αν δεν είναι
βέβαιος, πρέπει να ρωτήσει τους αντιπάλους παρατήρησαν την ειδοποίηση, αλλιώς, ενδέχεται να θεωρηθεί από
τον Διαιτητή ότι δεν αλέρταρε.
2.3.6.2

Special Alert

Όταν ένα απλό alert δεν προκαλεί την προσοχή σε μια ειδική συμφωνία, αυτός που αλερτάρει πρέπει να κάνει
«special alert». Το special alert είναι απαραίτητο όταν η έννοια της συγκεκριμένης αγοράς (δήλωσης) είναι
συνδεδεμένη με ένα απλό alert από την πλειονότητα των παικτών.
Όποτε μία δήλωση μπορεί να παρεξηγηθεί με άλλη πιο κοινή, ή μεταφέρει ένα πρόσθετο μη αναμενόμενο
μήνυμα, ο παίκτης πρέπει να κάνει «special alert».
Το special alert γίνεται:
α) με εξαγωγή και επίδειξη της ειδικής κάρτας του κουτιού αγορών, αν υπάρχει.
β) με εξαγωγή και επίδειξη της κανονικής κάρτας alert και παράλληλο κτύπημα του χεριού πάνω στην κάρτα
συμβάσεων ή πάνω στην κάρτα του alert.
γ) λέγοντας τη φράση «special alert».
Παραδείγματα αγορών που απαιτούν special alert:

1. Στην αγορά 1♥-(πάσο)-1ΧΑ, ένα απλό alert θα εκληφθεί από τους αντιπάλους ως επισήμανση της γνωστής
σύμβασης «1ΧΑ forcing». Αν, αντί γι' αυτήν, η συμφωνία είναι ότι το 1ΧΑ δείχνει πίκες, αυτός που
αλερτάρει πρέπει να φροντίσει ώστε οι αντίπαλοι να μην κάνουν την προφανή (και επομένως εσφαλμένη)
υπόθεση.
2. Παίζοντας «Flannery», αν ο απαντών μπορεί να έχει 4φυλλη ♠ αγοράζοντας 1ΧΑ μετά από άνοιγμα 1♥.
3. Παίζοντας την απάντηση 2♦ forcing Stayman σε άνοιγμα 1ΧΑ (αφού η κοινή έννοια είναι το Transfer).
2.3.6.3

Προαναγγελίες

Οι προαναγγελίες (pre-alert) γίνονται όταν χρησιμοποιούνται ασυνήθιστες μέθοδοι για την αντιμετώπιση των
οποίων οι αντίπαλοι μπορεί να χρειάζονται προ συνεννόηση. Ασυνήθιστη, που χρειάζεται προαναγγελία, μπορεί
να θεωρηθεί οποιαδήποτε μέθοδος ή συμφωνία που αφορά συνήθη σειρά αγορών και δεν χρησιμοποιείται από
τη μεγάλη πλειοψηφία των παικτών.
Οι προαναγγελίες πρέπει να γίνονται πριν αρχίσει η περίοδος των αγορών της πρώτης διανομής του
συγκεκριμένου γύρου. Δηλαδή, πριν αρχίσει το παιχνίδι μεταξύ δύο ζευγών.
Η προαναγγελία γίνεται προφορικά στους αντιπάλους. Η τυπική προαναγγελία γίνεται ως εξής: «Κύριοι, σας
θέτουμε υπόψη ότι παίζουμε…».

Παραδείγματα περιπτώσεων που απαιτούν προαναγγελία
1. Όταν το ζεύγος παίζει μεταβλητά συστήματα, ανάλογα με τη σχέση των μανς (όπως είναι το μεταβλητό
άνοιγμα 1ΧΑ).
2. Επιτρεπόμενα μεν αλλά ασυνήθιστα αδύνατα ανοίγματα, είτε στο επίπεδο 1 είτε στο επίπεδο 2.
3. Αγοραστικά συστήματα όπως είναι το Precision, το Fiori Roman κ.λπ.
Δεν απαιτείται προαναγγελία αν πρόκειται για ένα σύστημα που είναι κατά βάση φυσικό, σύμφωνα με το οποίο
το αγοραζόμενο μινέρ χρώμα εγγυάται τουλάχιστον 3φυλλο, ενώ το αγοραζόμενο μαζέρ εγγυάται τουλάχιστον
4φυλλο.
Τα 5φυλλα μαζέρ Γαλλικού στυλ (5φυλλα μαζέρ, 1♦ = 4φυλλο+♦ εκτός της κατανομής 4♠-4♥-3♦-2♣) δεν
απαιτούν προαναγγελία.
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2.3.6.4

Stayman

Δεν απαιτείται alert για αγορά 2♣ μετά από άνοιγμα του συμπαίκτη 1ΧΑ (ή 3♣ μετά από άνοιγμα του συμπαίκτη
2ΧΑ) αν η αγορά αυτή ζητά από τον ανοίξαντα να αγοράσει ένα 4φυλλο μαζέρ, άσχετα από το αν υπόσχεται
ή όχι 4φυλλο μαζέρ.
Το ζευγάρι δεν απαιτείται να αλερτάρει, ακόμη και αν το Stayman διαφοροποιηθεί για το αν υπόσχεται ή όχι
4φυλλο μαζέρ. Εννοείται ότι ο αγοραστής ζητά από τον ανοίξαντα να αγοράσει ένα 4φυλλο μαζέρ, χωρίς ο
ίδιος να εγγυάται την κατοχή ενός 4φύλλου μαζέρ.
Αφού το Stayman δεν απαιτεί alert, μία αγορά 2♣ (ή 3♣ μετά από άνοιγμα 2ΧΑ) που δείχνει χρώμα ♣ πρέπει
να αλερτάρεται.
Αγορές που ζητούν από τον ανοίξαντα να αγοράσει 5φυλλο μαζέρ (γνωστές ως «puppet» ή «crisscross»
Stayman) απαιτούν alert.
2.3.6.5

Ερωτήσεις άσων (ή και κοντρόλ)

Ένα alert σε ερώτηση άσων πιο εύκολα αποβαίνει σε όφελος του άξονα που αγοράζει, παρά στον αντίπαλο.
Επομένως, δεν πρέπει να αλερτάρεται:
1. οποιαδήποτε αγορά ζητάει από τον συμπαίκτη να δείξει τον αριθμό των άσων ή τα κοντρόλ πρώτου γύρου,
2. οποιαδήποτε μεταγενέστερη αγορά ζητά αριθμό ρηγάδων ή άλλων κοντρόλ,
3. οποιεσδήποτε αγορές αποτελούν απάντηση στα παραπάνω, μετά από τον πρώτο γύρο των αγορών.
Ο άξονας που αγόραζε πρέπει να γνωστοποιήσει την ύπαρξη τέτοιων αγορών μόλις τελειώσουν οι αγορές και
πριν γίνει η αντάμ.
Η έκφραση «μετά τον πρώτο γύρο αγορών» δεν αφορά το απ' ευθείας πήδημα 4ΧΑ μετά από άνοιγμα του
συμπαίκτη, ούτε και το 4♣ μετά από άνοιγμα του συμπαίκτη σε ΧΑ. Αυτά εξακολουθούν να μην αλερτάρονται.
Ο κανονισμός αυτός καταργεί το alert από παραλλαγές όπως είναι το «progressive Gerber» ή αγορές «keycard» που ρωτούν για τη ντάμα ατού.
Όταν συμβεί μια τέτοια αγορά, πρέπει να ειδοποιηθούν οι αντίπαλοι μετά το τελικό πάσο, αλλά πριν από την
αντάμ, ότι έχει γίνει μια ακολουθία αγορών ερώτησης άσων.

Παράδειγμα:
1♥ – (πάσο) – 3♥ – (πάσο)
3♠
Αν είναι συμφωνημένο ότι το 3♠ είναι ερώτηση άσων (ή κοντρόλ), δεν πρέπει να αλερταριστεί. Οι
απαντήσεις στις 3♠, όπως και οποιαδήποτε μεταγενέστερη αγορά, επίσης δεν πρέπει να αλερταριστούν.
Ακόμη και η αγορά που ρωτάει στη συνέχεια για την ντάμα ατού. Πάντως, μετά από το τελικό πάσο και
πριν γίνει η αντάμ, ο άξονας του εκτελεστή πρέπει να ειδοποιήσει τους αντιπάλους ότι έχει γίνει μια
ακολουθία ερώτησης άσων. Αυτό δίνει την ευκαιρία στους αμυνόμενους να μάθουν για την αγορά
προκειμένου να αμυνθούν, ενώ στερεί την ευκαιρία στον άξονα του εκτελεστή να θυμηθεί κατά τη διάρκεια
των αγορών τις ειδικές συμφωνίες που έχει κάνει.
Οι μόνες ερωτήσεις άσων (ή κοντρόλ) που χρειάζεται να αλερταριστούν είναι διάφορα ανοίγματα ή και άλλες
«εξωτικές» αγορές που ρωτούν άσους στον πρώτο γύρο αγορών.

2.3.7

Επιτρεπόμενα συστήματα και συμβάσεις

Οι παίκτες πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για τα περισσότερα συστήματα και μεθόδους που απαντώνται στο
τραπέζι του μπριτζ. Συνηθισμένες μέθοδοι θεωρούνται τα 5φυλλα ή 4φυλλα μαζέρ, τα αδύνατο ΧΑ (12-14 ή
13-15) ή δυνατό (15-17 ή 16-18) με ή χωρίς 5φυλλο μαζέρ. Τα forcing ισχυρά ανοίγματα είναι πολύ συχνά 1♣
ή 2♣ ή ισχυρά ανοίγματα στο επίπεδο 2. Αν όμως τα συστήματα ξεφεύγουν από τα προαναφερθέντα και παρ'
όλα αυτά επιτρέπεται η χρήση τους, τότε απαιτείται προαναγγελία.
Άλλα συστήματα εκτός του φυσικού πρέπει να προαναγγέλλονται.
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Οι επιτρεπόμενες συμβάσεις στην Ελλάδα είναι οι αντίστοιχες με τις εγκεκριμένες από την Παγκόσμια
Ομοσπονδία Μπριτζ, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στην επετηρίδα της ΕΟΜ.
Πέραν όμως αυτών, οι οργανωτές έχουν δικαίωμα να περιορίζουν τις επιτρεπόμενες συμβάσεις, σύμφωνα
πάντα με τις οδηγίες και τις προδιαγραφές της ΕΟΜ, υπό τον όρο ότι θα πρέπει να το έχουν ανακοινώσει πριν
από την έναρξη του αγώνα με προκήρυξη ή με αναγγελία του Διαιτητή.
Οι οργανωτές μπορούν να επιτρέπουν τη χρήση και άλλων συμβάσεων, αλλά με έναν όρο: ο παίκτης που
χρησιμοποιεί τη σύμβαση θα πρέπει να έχει γραμμένη τη σύμβαση αναλυτικά στο ειδικό παράρτημα της κάρτας
συμβάσεων. Ήτοι, πρέπει να έχει γραμμένες όλες τις προδιαγραφές κατανομής και δυνάμεως της σύμβασης,
όπως και όλων των σχετικών απαντήσεων και της συνέχειας της αγοράς. Επιπροσθέτως, επιβάλλεται να κάνει
προαναγγελία στους αντιπάλους του.

2.3.8

Κατάταξη συστημάτων

2.3.8.1

Αντικειμενικός σκοπός

Σκοπός του άρθρου αυτού είναι να ορισθούν επακριβώς οι διάφορες κατηγορίες συστημάτων, συμβάσεων και
σινιάλων (συστήματα HUM, συμβάσεις Brown Sticker, κρυφά σινιάλα), η χρήση των οποίων υπόκειται διεθνώς
(από την WBF και την EBL) σε περιορισμούς ή απαγορεύσεις,. Στη συνέχεια καθορίζονται οι αγώνες στους
οποίους αυτά επιτρέπονται.
2.3.8.2

Ορισμοί

Μέσο Χέρι :

Είναι αυτό που περιέχει ένα χαρτί από κάθε είδος φύλλου

Αδύνατο Χέρι:

Η δύναμη σε ονέρ μικρότερη από αυτή του μέσου χεριού

Δυνατό Χέρι:

Η δύναμη σε ονέρ κατά ένα ρήγα ή παραπάνω από αυτή του μέσου χεριού

Φυσική/ό:

Αγορά ή παίξιμο που δεν είναι συμβατικό (όπως ορίζεται από τους
κανονισμούς)

Μήκος χρώματος:

Τρία φύλλα, ή περισσότερα

Κοντό χρώμα:

Δύο φύλλα, ή λιγότερα

Εκτεταμένος Αγώνας (Ομάδων):

Αγώνας 17, ή περισσοτέρων διανομών

Σύντομος Αγώνας (Ομάδων):

Αγώνας μικρότερος των 17 διανομών

Για την επίτευξη των στόχων του παρόντος Κανονισμού, Πολύ Ασυνήθιστη Μέθοδος (Highly Unusual Methods
ή HUM) ορίζεται οποιοδήποτε Σύστημα που περιέχει ένα, ή περισσότερα από τα παρακάτω χαρακτηριστικά
σημεία, σαν συμφωνία του ζευγαριού:
α) Το πάσο σε θέση ανοίγματος μπορεί να περικλείει αξίες που είναι γενικά αποδεκτές για άνοιγμα 1 σε χρώμα
και ο παίκτης που περνά πάσο μπορεί να κρατά πόντους κατά μία ντάμα , ή και παραπάνω από την δύναμη
του μέσου χεριού (το μέσο χέρι έχει 10 πόντους)
β) Σύμφωνα με τη συμφωνία των συμπαικτών, το άνοιγμα στο επίπεδο 1 μπορεί να είναι πιο αδύνατο από το
πάσο
γ) Σύμφωνα με τη συμφωνία των συμπαικτών, το άνοιγμα στο επίπεδο 1 μπορεί να γίνει με αξίες ενός ρήγα
ή και ακόμη λιγότερες από τους πόντους του μέσου χεριού
δ) Σύμφωνα με τη συμφωνία των συμπαικτών, το άνοιγμα στο επίπεδο 1 μπορεί να δείχνει (α) είτε μακρύ ή
κοντό κάποιο συγκεκριμένο χρώμα ή (β) είτε μήκος σε κάποιο χρώμα ή μήκος σε κάποιο άλλο.
2.3.8.3

Κατάταξη συστημάτων

Για να διευκολυνθεί η αναγνώριση και η αντιμετώπιση, τα συστήματα πρέπει να ν' αναγνωρίζονται με έναν ή
περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους:
1. Ένα έγχρωμο αυτοκόλλητο
2. Το ανάλογο όνομα (χειρόγραφο ή τυπωμένο) του χρώματος
3. Ένα σημάδι τσεκαρίσματος στην κάρτα συμβάσεων αμέσως μετά το ανάλογο χρώμα, σύμφωνα με την
παρακάτω περιγραφή:
Πράσινο

Φυσικό
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Μπλε

Δυνατό Σπαθί / Καρό, όπου το άνοιγμα 1♣ ή 1♦ είναι πάντοτε δυνατό

Κόκκινο

Τεχνητό: η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει όλα τα τεχνητά συστήματα που δεν ανήκουν στην
κατηγορία των Πολύ Ασυνήθιστων Μεθόδων (HUM), εκτός των συστημάτων δυνατού
Σπαθιού/Καρό.

Παράδειγμα θα ήταν ένα σύστημα όπου το άνοιγμα 1♣ δείχνει ένα από τα επόμενα τρία –
φυσικό χρώμα σπαθιών, χέρι ομαλής κατανομής με συγκεκριμένο εύρος πόντων, ή άνοιγμα
Δυνατού Σπαθιού. Άλλο παράδειγμα ένα σύστημα του οποίου οι βασικές μέθοδοι (εκτός
από το εύρος των ΧΑ) ποικίλουν ανάλογα με τη θέση, το συσχετισμό των μανς κ.λπ. Επίσης
ένα σύστημα που χρησιμοποιεί τεχνητές «αδύνατες» ή «multi» (με ή χωρίς τις αδύνατες
επιλογές) αγορές σε κάποιες συναγωνιστικές ακολουθίες αγορών, διαφορετικές από αυτές
που περιγράφονται στο εγχειρίδιο συμβάσεων της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας (EBL).
Κίτρινο
2.3.8.4

Πολύ Ασυνήθιστες Μέθοδοι (HUM), όπως περιγράφονται παραπάνω.
Συμβάσεις και αγορές Brown Sticker (Καφέ Διακριτικού)

Οι παρακάτω συμβάσεις και αγορές ανήκουν στην κατηγορία των «Καφέ Διακριτικών» και επιτρέπονται μόνο
σε τελικούς αγώνων των ανώτερων κατηγοριών, εφ' όσον αναγράφεται αυτό στην προκήρυξη.
α) Οποιοδήποτε άνοιγμα από 2 σπαθιά έως 3 πίκες που:
1. Μπορεί να είναι αδύνατο (κατόπιν συμφωνίας μπορεί να γίνει με αξίες λιγότερες από αυτές του μέσου
χεριού.
2. Δεν υπόσχεται τουλάχιστον τέσσερα χαρτιά σε συγκεκριμένο χρώμα.
Εξαιρέσεις:
Η αγορά, αν πρόκειται για την αδύνατη επιλογή, δείχνει τουλάχιστον τέσσερα χαρτιά σε ένα γνωστό
χρώμα. Αν η αγορά δεν δείχνει τέσσερα χαρτιά σε ένα γνωστό χρώμα, τότε η δύναμη του χεριού είναι
τουλάχιστον ένας ρήγας ή και παραπάνω από το μέσο χέρι. Επεξήγηση: Όταν η αδύνατη επιλογή δείχνει
τουλάχιστον τέσσερα χαρτιά σε ένα γνωστό χρώμα και οι δυνατές επιλογές δείχνουν τουλάχιστον έναν
ρήγα παραπάνω από το μέσο χέρι, τότε δεν πρόκειται για σύμβαση Καφέ Διακριτικού (Brown Sticker).
Άνοιγμα σε μινέρ στο επίπεδο 2 που δείχνει «Αδύνατο δύο» (Weak Two) σε κάποιο μαζέρ, με ή χωρίς τις
επιλογές των ισχυρών χεριών, όπως αυτές περιγράφονται στο εγχειρίδιο συμβάσεων της Ευρωπαϊκής
Ομοσπονδίας (EBL).
β) Παρεμβολή σε φυσικό άνοιγμα στο επίπεδο 1 που δεν υπόσχεται τουλάχιστον τέσσερα χαρτιά σε ένα
γνωστό χρώμα.
Εξαίρεση: Μία φυσική παρεμβολή σε Χωρίς Ατού.
γ) Οποιαδήποτε «αδύνατη» διχρωμία στα επίπεδα 2 και 3 που κατόπιν συμφωνίας μπορεί να έχει τρία η
λιγότερα χαρτιά στο ένα χρώμα.
δ) Αγορές ψυχίκ που το σύστημα είτε τις προστατεύει είτε τις απαιτεί.
ε) Κανένας από τους παραπάνω περιορισμούς δεν ισχύει σε συμβατικές άμυνες εναντίον δυνατών τεχνητών
ανοιγμάτων, ή σε άμυνες εναντίον συμβάσεων «Καφέ Διακριτικών» και «Πολύ Ασυνήθιστων Μεθόδων».
Επιπρόσθετα στην κατηγοριοποίηση των συστημάτων, βάσει του άρθρου 2.3.8, κάθε ζεύγος που χρησιμοποιεί
μία ή παραπάνω σύμβαση Καφέ Διακριτικού πρέπει να την σημειώνει εμφανώς μαζί με την κατηγορία του
συστήματός του.
2.3.8.5

Κρυφά σινιάλα

Επί πλέον των περιορισμών στις αγοραστικές μεθόδους και συμβάσεις που αναφέρονται παραπάνω, οι παίκτες
δεν μπορούν να χρησιμοποιούν σινιάλα στο παίξιμο, το ή τα μηνύματα των οποίων είναι κρυφά στον εκτελεστή
επειδή κάποιο στοιχείο-κλειδί είναι διαθέσιμο μόνο στους αμυνόμενους (δηλ. κρυφά σινιάλα δεν επιτρέπονται)

2.3.9

Ψυχίκ

1. Ως «Άνοιγμα ψυχίκ 1 σε χρώμα» σε πρώτη ή δεύτερη ή τέταρτη θέση ορίζεται το άνοιγμα κατά το οποίο
το άθροισμα των δύο μακρύτερων χρωμάτων του χεριού συν το άθροισμα των πόντων από ονέρ όλου
του χεριού είναι μικρότερο από 18 (κανόνας των 18). «Άνοιγμα ψυχίκ 1ΧΑ» σε οποιαδήποτε θέση είναι το
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άνοιγμα που δεν έχει τουλάχιστον 10 πόντους από ονέρ και ομαλή κατανομή. Αγορές «ψυχίκ» επιτρέπονται
κατά τις διατάξεις του Νόμου 40 του ΔΚΑΜ/07 και εφ' όσον βεβαίως από την όλη εξέλιξη της αγοράς
αποδεικνύεται ότι εξ ίσου θα μπορούσε να εξαπατηθεί και ο συμπαίκτης του δηλώσαντος «ψυχίκ». Η χρήση
αγοράς «ψυχίκ» στην οποία πιθανόν ο συμπαίκτης του δηλώσαντος «ψυχίκ» να «απέφυγε» να κάνει τη
φυσιολογική του δήλωση πρέπει να αναφέρεται στο Διαιτητή, ο οποίος με τη σειρά του θα προειδοποιήσει
τον διοργανωτή επί τούτου.
2. Ψυχίκ σε συμβατικές αγορές forcing (συμπεριλαμβανομένων και των ανοιγμάτων) απαγορεύονται.
3. Ο διοργανωτής αγώνων ζευγών σε εβδομαδιαίους αγώνες Σωματείων 5ης βαθμίδας μπορεί με προκήρυξη
να απαγορεύσει τελείως τα ανοίγματα ψυχίκ σε πρώτη ή δεύτερη ή τέταρτη θέση. Σε περίπτωση
παραβιάσεως του περιορισμού αυτού και εφ' όσον κληθεί ο Διαιτητής πριν από τη λήξη του γύρου, αν ο
αναίτιος άξονας ωφεληθεί το σκορ παραμένει, ενώ αν ο αναίτιος άξονας ζημιωθεί, τότε ο Διαιτητής
επιδικάζει επανορθωτική βαθμολογία 60% του τοπ για τον αναίτιο άξονα και 20% του τοπ για τον υπαίτιο
άξονα.

2.3.10

Κάρτες συμβάσεων

Τα έντυπα των καρτών συμβάσεων είναι αυτά που επίσημα εκδίδει η ΕΟΜ και φέρουν πάνω τους το σήμα της
ΕΟΜ. Μπορεί να χρησιμοποιείται και πρόγραμμα κομπιούτερ για την παραγωγή των καρτών συμβάσεων, πλην
όμως το πρόγραμμα πρέπει να είναι αυτό που έχει εγκριθεί από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Μπριτζ (WBF)
(βλέπε και άρθρο 2.3.2 παράγραφος 4).
Όλες οι άλλες μορφές καρτών συμβάσεων δεν είναι της εγκρίσεως της ΕΟΜ.
Σε όλες τις φάσεις των Πανελληνίων πρωταθλημάτων, όπως και σε όλους τους αγώνες 1ης, 2ης και 3ης
βαθμίδας:
1. Κάθε παίκτης απαιτείται να έχει μια κάρτα συμβάσεων συμπληρωμένη, με ευανάγνωστα γράμματα, η οποία
θα είναι πάνω στο τραπέζι κατά τη διάρκεια της ημερίδας. Και οι δύο κάρτες του ζευγαριού πρέπει να είναι
πανομοιότυπες και να περιέχουν το μικρό και το κύριο όνομα του κάθε μέλους του ζευγαριού.
2. Αν ο Διαιτητής διαπιστώσει ότι κανένας παίκτης δεν έχει ουσιωδώς συμπληρωμένη κάρτα, θα διατάξει το
ζευγάρι να παίξει τις συμβάσεις που αναφέρονται στο σχετικό εγχειρίδιο της ΕΟΜ και επιπλέον πρέπει να
χρησιμοποιήσει μόνο στάνταρ αντάμ και ενδείξεις. Η απαγόρευση αυτή μπορεί να αρθεί μόνο από τον
Διαιτητή.
3. Αν ο Διαιτητής διαπιστώσει ότι το ζευγάρι έχει τουλάχιστον μία ουσιωδώς συμπληρωμένη κάρτα, αλλά όχι
τελείως σύμφωνη με τους κανονισμούς της ΕΟΜ, τότε μπορεί να δώσει προειδοποίηση ή και να καταλογίσει
ποινή, εκτιμώντας αναλόγως τις συνθήκες.
Όσον αφορά τις καθημερινές διοργανώσεις των Σωματείων-Μελών της ΕΟΜ 4ης, 5ης και 6ης βαθμίδας, τα
Σωματεία μπορεί να μην απαιτούν ύπαρξη κάρτας συμβάσεων. Παρ' όλα αυτά, όταν ο Διαιτητής διαπιστώσει
κάποια ανακολουθία στις εξηγήσεις και στα φύλλα του αγοραστή, τότε, αφού δεν υπάρχει κάρτα συμβάσεων,
θα αποφασίσει ότι η συμφωνία του ζεύγους είναι αυτή που ταιριάζει με τα φύλλα του αγοραστή, και επομένως
δόθηκε εσφαλμένη εξήγηση, με συνέπεια την εφαρμογή του αντίστοιχου Νόμου του ΔΚΑΜ/07. Μπορεί
επιπροσθέτως ο Διαιτητής να επιβάλει και πειθαρχική ποινή για κακή χρήση συμβάσεως.

2.4

Εφέσεις – Προσφυγές

2.4.1

Δικαιούμενοι εφέσεως

Εφέσεις κατά των αποφάσεων του Διαιτητή γίνονται δεκτές από συμμετέχοντες, που έχουν άμεση μόνο σχέση
με την απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 92 και 93 του ΔΚΑΜ/2017.
Οι εφέσεις πρέπει να υποβάλλονται εντός της προθεσμίας που ορίζει ο Νόμος 92 του ΔΚΑΜ/2017, άλλως
θεωρούνται άκυρες.

2.4.2

Διαδικασία υποβολής

Κάθε έφεση συνοδεύεται από την καταβολή παράβολου, που το καθορίζει ο διοργανωτής, πριν τον αγώνα και
εκπίπτει υπέρ του διοργανωτή. Η ΕΟΜ με ανακοίνωσή της καθορίζει, για τους αγώνες που η ίδια διοργανώνει,
το ύψος του παράβολου. Αν ο διοργανωτής δεν έχει καθορίσει το ύψος του παράβολου, τότε αυτό είναι το
ήμισυ του αντιστοίχου της ΕΟΜ.
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Το παράβολο επιστρέφεται με απόφαση της Επιτροπής, αν η Έφεση κριθεί εύλογη και βάσιμη και οπωσδήποτε
όχι καιροσκοπική. Ακόμη, επιστρέφεται σε περίπτωση που ο εφεσιβάλλων δικαιωθεί, τουλάχιστον εν μέρει,
μετά από προσφυγή του στην ΕΟΜ.
Οι Εφέσεις υποβάλλονται γραπτά σε ειδικό έντυπο της ΕΟΜ το οποίο χορηγεί ο Διαιτητής, σε συνεργασία του
εφεσιβάλλοντος με τον Διαιτητή, ο οποίος υποχρεούται να αναφέρει:
α)
β)
γ)
δ)
ε)
στ)

Τα στοιχεία του αγώνα και της διανομής.
Τα τέσσερα χέρια της διανομής.
Την αγορά με όλες τις σχετικές λεπτομέρειες (προειδοποιήσεις, επεξηγήσεις, δισταγμούς κ.λπ.).
Το παίξιμο των φύλλων (αν χρειάζεται).
Την περιγραφή των γεγονότων από τον Διαιτητή.
Την απόφαση του Διαιτητή και τη σχετική νομολογία.

Οι εφέσεις υπογράφονται από τον Διαιτητή, τους εφεσιβάλλοντες και τους αντιπάλους τους (εφεσίβλητοι), οι
οποίοι μπορούν να προσθέσουν και τη δική τους άποψη. Η υπογραφή των αντιπάλων έχει την έννοια ότι
έλαβαν γνώση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι συμφωνούν με τα αναφερόμενα από τους εφεσιβάλλοντες. Αν οι
αντίπαλοι δεν υπογράψουν ότι έλαβαν γνώση, ο Διαιτητής πρέπει να βεβαιώσει την Επιτροπή ότι έλαβαν γνώση
αλλά αρνήθηκαν να υπογράψουν.
Ο Διαιτητής μπορεί να αποδεχτεί την εκπρόθεσμη υποβολή της γραπτής έφεσης, αν ειδοποιήθηκε εμπροθέσμως
προφορικά για την πρόθεση των εφεσιβαλλόντων και έκρινε ότι συνέτρεχε λόγος για την καθυστέρηση της
γραπτής υποβολής.
Ειδικά για τις εφέσεις κατά του σωστού υπολογισμού των αποτελεσμάτων, ισχύουν τα χρονικά περιθώρια του
Νόμου 79Γ1 του ΔΚΑΜ/2017 (30’ από τη διάθεση των επίσημων αποτελεσμάτων για έλεγχο), εκτός αν
συντρέχουν οι λόγοι του Νόμου 79Γ2 του ΔΚΑΜ/2017, οπότε παρέχεται προθεσμία 24 ωρών από τη διάθεση
των φύλλων βαθμολογίας για δημόσιο έλεγχο. Ο χρόνος αυτός μπορεί να παραταθεί και πέραν του 24ώρου,
αν κατά την κρίση του Διαιτητή είναι αναγκαίος πιο εμπεριστατωμένος έλεγχος. Ο Διαιτητής έχει το δικαίωμα
να δεχτεί τέτοιου είδους εφέσεις, τόσο προφορικά, όσο και γραπτά, χωρίς την καταβολή του παράβολου.

2.4.3

Έγγραφες μαρτυρίες

Όταν λάβει χώρα κάποιο συμβάν μεταξύ των αντιπάλων ή όταν είναι απαραίτητες οι μαρτυρίες τρίτων (π.χ.
θεατών) για την εκδίκαση μιας έφεσης και για οποιονδήποτε λόγο είναι αδύνατον να συγκληθεί η Επιτροπή
Εφέσεων αμέσως μετά το συμβάν, ο Διαιτητής (ή άλλος εξουσιοδοτημένος ανώτερος αρμόδιος) δύναται να
ζητήσει από τους μάρτυρες μία ενυπόγραφη κατάθεση για ό,τι έχει υποπέσει στην αντίληψή τους.

2.4.4

Σύνθεση – Συγκρότηση Επιτροπών Εφέσεων

Οι Επιτροπές εφέσεων είναι μόνιμες ή προσωρινές και απαρτίζονται υποχρεωτικά από ενεργούς Διαιτητές των
τριών (3) ανωτέρων κατηγοριών (Εθνικοί, Επίσημοι, Πτυχιούχοι) και αθλητές των δύο ανωτέρων κατηγοριών
σύμφωνα με τους τελευταίους επίσημους καταλόγους κατάταξης Διαιτητών και αθλητών αντίστοιχα, οι οποίοι
δεν εμπλέκονται άμεσα. Στη σύνθεση της εκάστοτε Επιτροπής Εφέσεων πρέπει να μετέχει υποχρεωτικά
τουλάχιστον ένας ενεργός Διαιτητής. Επιτροπές, που η σύνθεσή τους δεν εναρμονίζεται πλήρως με τον όρο
αυτό, είναι μη νόμιμες και οι αποφάσεις τους άκυρες.
Η εκάστοτε Επιτροπή εφέσεων συνεδριάζει νόμιμα, εφόσον παρίστανται 3 τουλάχιστον μέλη από τα αρχικώς
ορισθέντα. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται από την οργανωτική επιτροπή από τους παρευρισκόμενους
στον αγώνα, με προτεραιότητα να έχουν οι Διαιτητές από τους αθλητές. Σε περίπτωση ισοψηφίας, όταν ο
αριθμός των μελών που παρευρίσκονται είναι ζυγός, υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.
Η συμμετοχή Διαιτητών και αθλητών σε Επιτροπές εφέσεων είναι υποχρεωτική. Αδικαιολόγητη άρνηση
συμμετοχής από Διαιτητή συνεπάγεται αυτομάτως παραπομπή στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα (ΚΕΔ).
Στους πολυήμερους αγώνες των τεσσάρων ανωτέρων βαθμίδων οι οργανωτές θα πρέπει να ορίσουν Επιτροπή
Εφέσεων Αγώνα (ΕΕΑ). Τα μέλη της Επιτροπής αυτής ανακοινώνονται πριν την έναρξη του αγώνα, δυνατόν
όμως να συμπληρωθούν με μεταγενέστερη ανακοίνωση αλλά οπωσδήποτε πριν από το συμβάν για το οποίο
γίνεται η έφεση. Οι οργανωτικές επιτροπές δε θα πρέπει να προχωρούν σε απονομές εφόσον εκκρεμεί έφεση
που πιθανώς να επηρεάζει τα αποτελέσματα όσον αφορά τους νικητές.Στους μονοήμερους αγώνες των
Σωματείων-Μελών (6ης ή 5ης ή και 4ης βαθμίδας) τον ρόλο της Επιτροπής Εφέσεων Αγώνα έχει η Μόνιμη
Επιτροπή Εφέσεων (ΜΕΕ) της ΕΟΜ. Τα μέλη της Μόνιμης Επιτροπής Εφέσεων της ΕΟΜ είναι Διαιτητές και
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αθλητές από τον πίνακα που θα έχει ορίσει η ΚΕΔ και δυνατόν τα μέλη της να είναι διαφορετικά σε κάθε
εξεταζόμενη έφεση. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζει τα μέλη που θα εκδικάσουν την κάθε υποβαλλόμενη
έφεση.
Διαδικασία : Αμέσως μόλις παραλάβει έφεση, ο Διαιτητής οφείλει να την παραδώσει αμελλητί (αμέσως) στον
Πρόεδρο ή σε ένα μέλος της Επιτροπής Εφέσεων ή να την προωθήσει άμεσα στην ΕΟΜ. Ο Πρόεδρος της
Επιτροπής Εφέσεων Αγώνα, ή μέλος αυτής, πρέπει να γνωστοποιήσει το ταχύτερο τον τόπο και χρόνο
εκδίκασης της Έφεσης στον Διαιτητή, ο οποίος με τη σειρά του πρέπει να ειδοποιήσει σχετικά όλους τους
ενδιαφερόμενους (σε περίπτωση ομάδων, τους αρχηγούς των ομάδων).

2.4.5

Αρμοδιότητες Επιτροπών Εφέσεων

1. Η Μόνιμη Επιτροπή Εφέσεων της ΕΟΜ είναι αποκλειστικά αρμόδια για την εκδίκαση όλων των εφέσεων
των μονοήμερων αγώνων 6ης και 5ης και 4ης βαθμίδας όλων των Σωματείων-Μελών και οι αποφάσεις της
είναι τελεσίδικες και κανείς δεν έχει δικαίωμα προσφυγής (βλέπε άρθρο 2.4.8.2). Σε ακραίες περιπτώσεις
είναι αρμόδια για την εκδίκαση εφέσεων σε αγώνες ανώτερων βαθμίδων, εφόσον όμως δεν έχει
συγκροτηθεί Επιτροπή Εφέσεων ή εφόσον η συγκρότηση αυτής είναι μη νόμιμη ή εφόσον υπάρξει
αδυναμία σύγκλησης της Επιτροπής Εφέσεων που έχει ορισθεί.
2. Στις αποφάσεις της Μόνιμης Επιτροπής Εφέσεων ή της Επιτροπής Εφέσεων Αγώνα για πολυήμερους
αγώνες 4ης ή ανώτερης βαθμίδας, των Σωματείων-Μελών ή της ΕΟΜ, μπορεί να γίνει προσφυγή στην
Επιτροπή Προσφυγών (ΕΠ) σύμφωνα με τα οριζόμενα, εκτός αν η απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων είναι
ομόφωνη και ταυτίζεται πλήρως με την απόφαση του Διαιτητή. Στην τελευταία αυτή περίπτωση μπορεί να
γίνει προσφυγή μόνο εναντίον αποφάσεων που έχουν σχέση με το τυπικό των διαδικασιών και την τήρηση
των νόμων που ισχύουν. Αν γίνει δεκτή η προσφυγή, η Επιτροπή Προσφυγών εκδικάζει πλέον και επί της
ουσίας το αντικείμενο της έφεσης.
Σε αγώνες Knock Out ή Swiss, των οποίων το επόμενο στάδιο γίνεται σε διάστημα μικρότερο των τεσσάρων
(4) ημερών, οποιασδήποτε βαθμίδας, μπορεί να υποβληθεί έφεση κατά απόφασης Διαιτητή για
οποιονδήποτε λόγο. Η επιτροπή Εφέσεων που θα έχει ορισθεί, συνέρχεται αμέσως και η απόφασή της είναι
τελεσίδικη. Σε αγώνες Knock Out τότε και μόνον τότε γίνεται έναρξη του επόμενου γύρου. Σε αγώνες
Swiss ο αμέσως επόμενος γύρος, όχι όμως αν είναι ο τελευταίος, μπορεί να ξεκινήσει με βάση την απόφαση
του Διαιτητή.
3. Σε αγώνες μη Open 2ης ή 3ης ή 4ης βαθμίδας αντί Επιτροπής Εφέσεων δύναται να οριστεί Εθνικός
Διαιτητής, η απόφαση του οποίου είναι τελεσίδικη, εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις άσκησης
προσφυγής του άρθρου 2.4.8.2.
4. Η ΕΕ μπορεί να εγκρίνει ή να τροποποιήσει τις αποφάσεις του Διαιτητή και να ακυρώσει, να αυξήσει ή να
τροποποιήσει οποιαδήποτε ποινή που επιβλήθηκε ή να επιβάλει τελείως διαφορετική (επανορθωτική)
βαθμολογία. Εν τούτοις, η Επιτροπή δεν μπορεί να τροποποιήσει αποφάσεις του Διαιτητή σχετικές με
σημείο των Νόμων ή των Κανονισμών ή με την άσκηση των πειθαρχικών του εξουσιών. Μπορεί όμως να
συστήσει στον υπεύθυνο Διαιτητή να αλλάξει την απόφασή του (Νόμος 93Β3 του ΔΚΑΜ/2017).
5. Η απόφαση της Επιτροπής σε θέματα διαδικαστικών ποινών είναι τελεσίδικη. Ως εκ τούτου η Επιτροπή θα
πρέπει να εκδηλώσει την πρόθεσή της να επιβάλει διαδικαστική ποινή και να ακούσει τις εξηγήσεις των
παικτών πριν την επιβάλει.
6. Η Επιτροπή, όταν κρίνει ότι οι περιστάσεις το επιβάλλουν, μπορεί να αποφασίσει την αποβολή παίκτη ή
παικτών από μία ή περισσότερες ημερίδες ή ολόκληρο τον αγώνα. Η διάταξη αυτή δεν έχει καμιά επίπτωση
στο δικαίωμα αποβολής που έχει ο Διαιτητής, σύμφωνα με τον ΔΚΑΜ.

2.4.6

Έρευνα γεγονότων

Η Επιτροπή Εφέσεων Αγώνα (και όχι η μόνιμη Επιτροπή Εφέσεων ΕΟΜ) καλεί υποχρεωτικά κατά τη συνεδρίασή
της τουλάχιστον έναν από τους εφεσιβάλλοντες και τους αντιπάλους τους αθλητές, ώστε αφ' ενός να
τεκμηριώσουν καλύτερα τις απόψεις τους και αφ' ετέρου να διευκρινιστούν καλύτερα τα συμβάντα.
Διευκρινίζεται ότι όλοι οι παίκτες των αντιδίκων μερών έχουν δικαίωμα παρουσίας κατά τη συνεδρίαση.
Η Επιτροπή μπορεί, αν το κρίνει σκόπιμο, να καλέσει σε ακρόαση και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο έχει σχέση
με την εκδικαζόμενη υπόθεση (παρευρισκόμενο θεατή, διπλανούς αθλητές, κ.λπ.), είτε αποδεχόμενη αίτηση
των εφεσιβαλλόντων είτε με πρόταση του Διαιτητή είτε και αυτεπάγγελτα.
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Επίσης η Επιτροπή, αν το κρίνει σκόπιμο, μπορεί να καλέσει τον Διαιτητή να παρακολουθήσει τη συνεδρίασή
της, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ούτως ώστε να την ενημερώσει προφορικά για την υπόθεση και να υποδείξει τα
άρθρα των Κανονισμών (ΔΚΑΜ, ΕΟΜ, Ειδικός κ.λπ.), πάνω στα οποία η Επιτροπή οφείλει να στηρίξει την
οποιαδήποτε απόφασή της. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής, ο Διαιτητής είναι υποχρεωμένος
να απαντά κατατοπιστικά σε οποιοδήποτε ερώτημα του θέσει κάποιο μέλος της Επιτροπής, δεν επιτρέπεται
όμως να εκφέρει προσωπικές κρίσεις για να επηρεάσει την απόφαση της Επιτροπής.

2.4.7

Απόφαση Επιτροπής Εφέσεων – Διαδικασία

Μετά τη λήψη της απόφασης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής συντάσσει το πρακτικό της, συμπληρώνει το έντυπο
εφέσεων και το παραδίδει στον Διαιτητή αγώνων, ο οποίος πρέπει να κοινοποιήσει την απόφαση στους
ενδιαφερόμενους, χωρίς καθυστέρηση. Η Επιτροπή Εφέσεων πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρει είτε το σκεπτικό
της απόφασης είτε τα άρθρα των Κανονισμών (ΔΚΑΜ, Πάγιοι Κανονισμοί ΕΟΜ, Ειδικός κ.λπ.) στα οποία στήριξε
την απόφασή της, καθώς και τη σύνθεσή της.

2.4.8

Προσφυγή - Δικαιούμενοι προσφυγής

2.4.8.1

Άμεσα θιγόμενοι

Μετά από απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων (ή της οργανωτικής επιτροπής σε ένσταση κακής συμμετοχής), οι
εφεσιβάλλοντες ή οι άμεσα θιγόμενοι από την απόφαση μπορούν να προσφύγουν ενώπιον της Επιτροπής
Προσφυγών της ΕΟΜ, (βλέπε άρθρο 2.4.5).
Δεν μπορεί να προσφύγει έμμεσα θιγόμενος (π.χ. όταν από την απόφαση επηρεάζεται η βαθμολογία ενός
ζεύγους μη έχοντος σχέση με την υπόθεση ή αλλάζει η σειρά κατάταξης σε αγώνες ομάδων).
2.4.8.2

Αρμοδιότητα Επιτροπής Προσφυγών

Προσφυγή μπορεί να ασκηθεί αποκλειστικά και μόνο:
1. Εναντίον οποιασδήποτε απόφασης της Επιτροπής Εφέσεων που ελήφθη σε πολυήμερους αγώνες 4ης ή
ανώτερης βαθμίδας, ή πανελλήνιου πρωταθλήματος (σε οποιοδήποτε στάδιο), ή σε αγώνες επιλογής
εθνικών ομάδων ή αποστολών εφόσον δεν είναι ομόφωνη ή δεν ταυτίζεται πλήρως με την απόφαση του
Διαιτητή.
2. Σε οποιονδήποτε αγώνα (εκτός 4ης και 5ης και 6ης βαθμίδας) δεν τηρήθηκε από την επιτροπή εφέσεων η
σωστή διαδικασία και οι τύποι κατά την εκδίκαση της εφέσεως.
3. Σε οποιαδήποτε περίπτωση και σε οποιονδήποτε αγώνα δεν εφαρμόσθηκε από την επιτροπή εφέσεων
σωστά ο Νόμος (ΔΚΑΜ) ή οι Κανονισμοί της ΕΟΜ. Π.χ., μπορεί να ασκηθεί προσφυγή για την λανθασμένη
εφαρμογή του Νόμου 64 (ρενόνς), κατά την οποία καταλογίστηκε ρενόνς στη 12η λεβέ. Διευκρινίζεται ότι
δεν θεωρούνται λανθασμένες εφαρμογές του Νόμου θέματα κρίσεως της Επιτροπής Εφέσεων.
4. Εναντίον απόφασης της οργανωτικής επιτροπής ενός αγώνα που ελήφθη κατόπιν ένστασης κακής
συμμετοχής (βλέπε και άρθρο 2.4.5).

2.4.9

Επιτροπή Προσφυγών - Συγκρότηση - Αρμοδιότητα

Υπό την ΕΟΜ λειτουργεί Επιτροπή Προσφυγών (ΕΠ), που είναι αρμόδια να εκδικάζει σε τελευταίο βαθμό
προσφυγές εναντίον αποφάσεων των Επιτροπών Εφέσεων (βλέπε άρθρο 2.4.8.2)
Η ΕΠ απαρτίζεται από 3 ή 5 μέλη, ορίζεται με απόφαση του ΔΣ και είναι ελεύθερα ανακλητή από αυτό.
Η ΕΠ αποτελείται από Επίσημους ή Εθνικούς Διαιτητές. Στη σύνθεση της εκάστοτε Επιτροπής Προσφυγών
πρέπει να μετέχει υποχρεωτικά τουλάχιστον ένας ενεργός Διαιτητής.
Η ΕΠ, όταν είναι τριμελής, βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα και τα τρία μέλη της, ενώ όταν είναι
πενταμελής, όταν παρευρίσκονται τέσσερα (4) τουλάχιστον εξ' αυτών.

2.4.10

Διαδικασία εκδίκασης προσφυγής - Απόφαση

Η προσφυγή υποβάλλεται απαραίτητα γραπτά και συνοδεύεται:
α) από το έντυπο της έφεσης,
β) από οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο ελήφθη υπόψη κατά την εκδίκαση της υπόθεσης από την Επιτροπή
Εφέσεων,
γ) από την καταβολή παράβολου που το ύψος του καθορίζεται από το ΔΣ.
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Το παράβολο επιστρέφεται με απόφαση της Επιτροπής Προσφυγών, η οποία θα εκδικάσει την υπόθεση, αν η
προσφυγή κριθεί βάσιμη, αλλιώς παρακρατείται υπέρ της ΕΟΜ.
Η προσφυγή πρέπει να προσυπογράφεται, από ένα μέλος του ζεύγους ή τον αρχηγό της ομάδας ή τον
εκπρόσωπό της. Η προσφυγή γίνεται απαραίτητα μέσω του Διαιτητή και μέσα σε μία ώρα από την ανακοίνωση
στους εφεσιβάλλοντες της απορριπτικής απόφασης της Επιτροπής Εφέσεων. Αν ειδοποιηθεί προφορικά,
εμπρόθεσμα, ο Διαιτητής μπορεί να παραχωρήσει πίστωση χρόνου προς τους προσφεύγοντες, προκειμένου να
διευκολυνθεί η σαφής και εμπεριστατωμένη σύνταξη της έγγραφης προσφυγής. Τότε την προσφυγή μπορεί
να καταθέσει στη Γραμματεία της ΕΟΜ ο εκπρόσωπος του ζεύγους ή της ομάδας εντός πάντα του χρόνου που
του δόθηκε από τον Διαιτητή.
Η ΕΠ συγκαλείται, με προφορική ή γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο
(συνήθως στα γραφεία της ΕΟΜ ή στις εγκαταστάσεις Σωματείου-Μέλους της ΕΟΜ).
Η ΕΠ μπορεί, αν το κρίνει σκόπιμο, να καλέσει σε ακρόαση οποιοδήποτε πρόσωπο έχει άμεση σχέση με την
εκδικαζόμενη υπόθεση, είτε αποδεχόμενη αίτηση των προσφευγόντων, είτε πρόταση του Διαιτητή, είτε και
αυτεπάγγελτα. Σε καμιά όμως περίπτωση δεν είναι υποχρεωμένη να κάνει κάτι τέτοιο αν δεν το κρίνει αναγκαίο,
έστω και αν αυτό έχει ζητηθεί.
Η απόφαση της Επιτροπής Προσφυγών της ΕΟΜ είναι τελεσίδικη και ανακοινώνεται γραπτά μέσω της
γραμματείας της ΕΟΜ, αφ' ενός στους προσφεύγοντες, αφ' ετέρου δε στον Διαιτητή και στους αντιπάλους των
προσφευγόντων. Η απόφαση της ΕΠ προσβάλλεται μόνο ενώπιον του ΑΣΕΑΔ.
Ακριβές αντίγραφο της προσφυγής κατατίθεται υποχρεωτικά και στη Γραμματεία της ΕΟΜ.

2.5

Βαθμοί Διάκρισης Αθλητών

2.5.1

Αντικείμενο - Γενικές Διατάξεις

1. «Βαθμοί Διάκρισης» (ΒΔ) ή διεθνώς «Master Points» (MP) είναι οι βαθμοί που απονέμονται στους αθλητές
στο Αγωνιστικό Μπριτζ, ανάλογα με την επίδοσή τους στους αγώνες όπου συμμετέχουν.
2. Αντικείμενο του Κανονισμού αυτού είναι οι καθορισμοί:
α)
β)
γ)
δ)
ε)

των ειδών των Βαθμών Διάκρισης που απονέμονται σε αγώνες στη χώρα μας
των προϋποθέσεων απονομής τους
του τρόπο υπολογισμού τους
των κατηγοριών και της κατάταξης των αθλητών ανάλογα με τους Βαθμούς Διάκρισης
των ειδών και της κατάταξης των αγώνων όπου απονέμονται Βαθμοί Διάκρισης

2.5.2

Είδη Βαθμών Διάκρισης

Υπάρχουν τρία (3) κύρια είδη Βαθμών Διάκρισης:
α) Οι Μαύροι Βαθμοί Διάκρισης (ΒΔ ή ΜΒΔ).
β) Οι Χρυσοί Βαθμοί Διάκρισης (ΧΒΔ).
γ) Οι Πλατινένιοι Βαθμοί Διάκρισης (ΠΒΔ).
Τα παραπάνω είδη Βαθμών Διάκρισης μπορεί να υποδιαιρούνται κατά περίπτωση και κατά τύπο σε κανονικούς,
πρόσθετους και ανά συνάντηση βαθμούς.
Εκτός από τα παραπάνω κύρια είδη Βαθμών Διάκρισης υπάρχουν και οι βαθμοί που απονέμονται σε ορισμένα
μεγάλα πρωταθλήματα της ΕΟΜ, υπό την επωνυμία «Βαθμοί Προεθνικής», που περιγράφονται αναλυτικά στον
Κανονισμό αρ.3 «Εθνικές Ομάδες».

2.5.3

Προϋποθέσεις Απονομής Βαθμών Διάκρισης

1. Διοργάνωση: Αγώνας όπου απονέμονται Βαθμοί Διάκρισης μπορεί να γίνεται:
α) Από την ΕΟΜ (απ' ευθείας ή κατ' ανάθεση).
β) Από Σωματεία-Μέλη της, κατόπιν αδείας και εφόσον πληρούνται οι όροι που θέτει ο παρών Κανονισμός.
γ) Από τρίτους μη μέλη της ΕΟΜ, αλλά υπό την αιγίδα της.
2. Συμμετοχή: Ισχύουν τα προβλεπόμενα στα άρθρα 2.1.11, 2.1.12 και 2.2.7 του παρόντος.
3. Αριθμός αθλητών: Δώδεκα (12) κατ' ελάχιστο για αγώνες ατομικούς, ζευγών ή ομάδων, με κάθε ομάδα
να λογίζεται ως τετραμελής (δηλ. τουλάχιστον 3 πλήρη τραπέζια). Ειδικά για αγώνες ομάδων μίας ημερίδας,
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4.

5.

6.
7.
8.
9.

απαιτούνται κατ’ ελάχιστον οκτώ (8) αθλητές (δηλ. τουλάχιστον 2 πλήρη τραπέζια). Εξαιρούνται από το
όριο αυτό οι αγώνες μαθητών 6ης βαθμίδας (μέσα στα πλαίσια προγράμματος διδασκαλίας). Για συμμετοχή
σε ταυτόχρονο αγώνα ζευγών βλέπε άρθρο 2.5.14.1.5.
Διανομές: Δεκαοκτώ (18) τουλάχιστον ανά ημερίδα. Σε αγώνες 5ης βαθμίδας δώδεκα (12) τουλάχιστον
ανά ημερίδα. Εφόσον ο αριθμός των διανομών κυμαίνεται μεταξύ 12 και 17, εφαρμόζεται
πολλαπλασιαστικά συντελεστής 0,85% στην απονομή των βαθμών διάκρισης. Σε αγώνες 6ης βαθμίδας
τέσσερις (4) τουλάχιστον. Ως αριθμός διανομών θεωρείται ο μέσος όρος των διανομών που παίζονται στον
αγώνα αυτόν από το κάθε ζεύγος, αθλητή ή ομάδα ανά ημερίδα.
Βαθμολογία: Σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνώς και όπως προβλέπεται από τον κανονισμό 2.2 και τα
άρθρα 2.5.14, 2.5.15 και 2.5.16. Ειδικοί τρόποι βαθμολογίας πρέπει να έχουν την προηγούμενη έγκριση
της ΕΟΜ και, επιπροσθέτως, πρέπει να αναφέρονται λεπτομερώς στην προκήρυξη του αγώνα.
Κίνηση: Τα συνήθη γνωστά διεθνή συστήματα ή και οποιοδήποτε νεότερο που εγκρίνεται από την ΕΟΜ.
Κανονισμοί: Ο αγώνας να διεξάγεται σύμφωνα με τον ισχύοντα ΔΚΑΜ και τους Κανονισμούς της ΕΟΜ.
Υποχρεώσεις διοργανωτών: Όπως περιγράφονται στο άρθρο 2.2.4.1.
Επικύρωση: Οι Βαθμοί Διάκρισης απονέμονται αποκλειστικά και μόνο από την ΕΟΜ, μετά από εισήγηση
της Επιτροπής Στατιστικής – Μητρώου – Αγωνιστικών Δελτίων και Βαθμών Διάκρισης (ΣΜΑΔ).
Η απόρριψη Βαθμών Διάκρισης από την επιτροπή πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως στους
ενδιαφερόμενους, με αιτιολόγηση της απόφασης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσφύγουν, μέσω του
Σωματείου τους, κατά της απόφασης αυτής ενώπιον του ΔΣ της ΕΟΜ (ένσταση) σε αποκλειστική προθεσμία
15 ημερών από την ημέρα της ανακοίνωσης. Ένσταση μπορεί να υποβάλει και ο διοργανωτής. Έλεγχος
της ορθής τήρησης των Βαθμών Διάκρισης στα αρχεία της ΕΟΜ γίνεται με γραπτή αίτηση του
ενδιαφερόμενου προς την ΕΟΜ.

10. Παίζων ή μη παίζων διαιτητής:
α) Σε αγώνες 1ης έως και 4ης βαθμίδας απαγορεύεται να παίζει ο Διαιτητής. Αν για οποιονδήποτε λόγο
συμμετέχει στον αγώνα ο Διαιτητής, έστω και αν υπάρχει προς τούτο συγκατάθεση του Οργανωτή, τότε
δεν απονέμονται κανενός είδους Βαθμοί Διάκρισης στον εν λόγω αγώνα.
Εξαίρεση του κανόνα αποτελούν οι αγώνες 3ης ή 4ης βαθμίδας στους οποίους ο Διαιτητής μπορεί να
είναι παίζων, μετά από άδεια της ΕΟΜ και μόνο για τα Σωματεία της Επικράτειας εκτός Αττικής.
β) Ειδικά, και μόνο σε ημερίδες 5ης βαθμίδας µε περιορισμό (π.χ. 1-6 ή 1-9) και 6ης βαθμίδας (μαθητών) των
Σωματείων, ο Διαιτητής ή ο Δάσκαλος, ακόμα και αν είναι μεγαλύτερης δυναμικότητας από τον περιορισμό,
κατά περίπτωση και μόνον αυτός, μπορεί να παίζει με παίκτη χαμηλής κατηγορίας ή μαθητή, για να
συμπληρώσει την κίνηση ή ζευγάρι.
Στις περιπτώσεις όπου ο παίζων Διαιτητής ή Δάσκαλος είναι μεγαλύτερης δυναμικότητας από τον
περιορισμό της ημερίδας, θα καταχωρείται πάντοτε µε το όνομα «ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ» και το λογισμικό
υπολογισμού αποτελεσμάτων θα τον αναγνωρίζει και δεν θα απορρίπτει τον αγώνα. Επί πλέον, μόνο
οι Δείκτες Δυναμικότητας των υπολοίπων παικτών θα λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της
δυναμικότητας του αγώνα.
Ούτε ο ως άνω «παίζων Διαιτητής» ούτε ο συμπαίκτης του λαμβάνουν τους Βαθμούς Διάκρισης, που
τυχόν αποδίδονται για την θέση της κατάταξης που κατέλαβαν.
11. Εξαιρέσεις: Στους αγώνες Επιλογής Εθνικών Ομάδων δεν απονέμονται Βαθμοί Διάκρισης, εκτός από την
περίπτωση που κάποιο από τα επίσημα πρωταθλήματα της ΕΟΜ αποτελεί ταυτόχρονα και επιλογή Εθνικής
Ομάδας.

2.5.4

Επιτροπή Στατιστικής, Μητρώου και Αγωνιστικών Δελτίων (ΣΜΑΔ)

1. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος για όλα τα θέματα, που σχετίζονται με τα ΑΔ και την απονομή ΒΔ, είναι
αρμοδιότητα της επιτροπής «Στατιστικής, Μητρώου και Αγωνιστικών Δελτίων» (ΣΜΑΔ).
2. Η επιτροπή απαρτίζεται από 3-5 μέλη, με Πρόεδρο μέλος του ΔΣ της ΕΟΜ. Ορίζεται από το ΔΣ της ΕΟΜ
και είναι ανά πάσα στιγμή ανακλητή από αυτό.
3. Μεταξύ των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της επιτροπής περιλαμβάνονται:
α) Ο έλεγχος των Φύλλων Αγώνων των διαφόρων διοργανωτών και του πλήρους αρχείου Φύλλων Αγώνων.
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β) Η μη επικύρωση (ή ακύρωση) των Βαθμών Διάκρισης των αθλητών που φέρονται ως δικαιούχοι, αλλά η
συμμετοχή τους στο συγκεκριμένο αγώνα είναι αντίθετη με τους κανονισμούς ή την προκήρυξη του αγώνα
π.χ. συμμετοχή μη κατόχου ΑΔ, συμμετοχή αθλητή σε αγώνα με περιορισμό (π.χ. κατηγορίας 1-5, μόνο
για μέλη κ.λπ.), χωρίς να εμπίπτει στον περιορισμό, μη νόμιμη αντικατάσταση κ.λπ.
Στις περιπτώσεις αυτές ισχύουν περιοριστικά τα εξής:
1. Η ακύρωση δεν ισχύει εφόσον η, όπως παραπάνω, «ελεγχόμενη» συμμετοχή καλύπτεται με
συγκεκριμένη απόφαση αρμοδίου οργάνου του αγώνα (επιτροπή εφέσεων, οργανωτική επιτροπή
κ.λπ.) με τον όρο της τήρησης των προβλεπόμενων κατά περίπτωση διαδικασιών.
2. Η απόφαση ακύρωσης δεν έχει ποτέ το χαρακτήρα αλλαγής της κατάταξης των αθλητών στο
συγκεκριμένο αγώνα όπως επικυρώθηκε από τον διοργανωτή και των αμοιβών που συνεπάγεται
(τίτλος, έπαθλα κ.λπ.).
3. Οι τυχόν ακυρώσεις αφορούν και τους συμπαίκτες (σε ζεύγος ή ομάδα) των «κακώς
συμμετεχόντων», αλλά μόνο για το τμήμα του αγώνα στο οποίο αυτοί συμμετείχαν.
4. Η ενημέρωση οποιουδήποτε διοργανωτή για τους δηλώσαντες συμμετοχή σε πρωτάθλημα αθλητές
που δεν έχουν ανανεώσει ή εκδώσει ΑΔ. Τυχόν παράλειψη ενημέρωσης ή ελλιπής ενημέρωση
απαλλάσσει μεν τον διοργανωτή από κάθε ευθύνη, αλλά όχι και τους αθλητές, που οφείλουν να
γνωρίζουν τις υποχρεώσεις τους σχετικά με κατοχή ΑΔ.
5. Η συγκέντρωση όλων των στατιστικών στοιχείων των διαφόρων τομέων δραστηριότητας της ΕΟΜ
και η ενημέρωση, ανελλιπώς, των υπολοίπων αρμοδίων επιτροπών για διευκόλυνση του έργου
τους, είτε με δική της πρωτοβουλία, είτε όποτε της ζητηθεί.
6. Η επιτροπή ΣΜΑΔ θα αποφασίζει και θα εισηγείται στο Δ.Σ. για την απονομή κάθε είδους Βαθμών
Διάκρισης ενός αγώνα, του οποίου ο ιδιόμορφος τρόπος διεξαγωγής έχει ως αποτέλεσμα να μην
καλύπτεται από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

2.5.5

Βαθμίδες Αγώνων

2.5.5.1

Επίσημοι αγώνες

Επίσημοι αγώνες αυτοί που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, περιγραφόμενοι και διεξαγόμενοι με τα κλασικά,
εγκεκριμένα από την ΕΟΜ, συστήματα κίνησης και βαθμολογίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους κανονισμούς
της.
Κάθε αγώνας εντάσσεται σε μία βαθμίδα από την 1η μέχρι την 6η, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Όπου
δεν αναγράφεται ενότητα κατηγοριών η βαθμίδα αντιστοιχεί σε αγώνα της ενότητας Open. Όπου δεν
αναγράφεται στάδιο του αγώνα η βαθμίδα αντιστοιχεί στο τελικό στάδιο:
Βαθμίδα πρώτη (1η)
1.
2.
3.
4.

Αγώνες Επιλογής Εθνικής
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

Ομάδας
Ομάδων
Ζευγών
Masters

Βαθμίδα δεύτερη (2η)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Αγώνες Επιλογής Εθνικής Ομάδας Γυναικών, Νέων, Seniors, κ.λπ.
Κύπελλο Ελλάδος Ομάδων
Πανελλήνια Πρωταθλήματα Swiss Ομάδων ή Ζευγών
Πανελλήνια Πρωταθλήματα Ομάδων ή Ζευγών Νέων
Περιφερειακά Πρωταθλήματα Ομάδων ή Ζευγών
Διασυλλογικά Πρωταθλήματα Ομάδων Α' Εθνικής Κατηγορίας Open.
Ημιτελικό στάδιο αγώνων 1ης βαθμίδας (εφόσον υπάρχει και προηγούμενο στάδιο).

Βαθμίδα τρίτη (3η)
1. Όλες οι παραπάνω διοργανώσεις εφόσον αναφέρονται σε ενότητες κατηγοριών άλλες εκτός της Open.
2. Το προκριματικό στάδιο όλων των παραπάνω διοργανώσεων 1ης και 2ης βαθμίδας.
3. Όλες οι επίσημες διοργανώσεις της ΕΟΜ, εφόσον δεν ανήκουν στην 1η ή 2η βαθμίδα και εκτός αγώνων
Μαθητών.
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4. Κατάταξη σε Διεθνή ταυτόχρονα πρωταθλήματα μιας (1) ή περισσοτέρων ημερίδων (π.χ. Ταυτόχρονο
WBF, Ταυτόχρονο EBL).
5. Πρωταθλήματα και μεγάλες διοργανώσεις των Σωματείων-Μελών της ΕΟΜ με τις προϋποθέσειςπεριορισμούς του άρθρου 2.5.7 του παρόντος.
Βαθμίδα τέταρτη (4η)
1. Πρωταθλήματα και μεγάλες διοργανώσεις των Σωματείων-Μελών της ΕΟΜ με προϋποθέσεις-περιορισμούς
του άρθρου 2.5.6 του παρόντος.
2. Πανελλήνια Πρωταθλήματα Μαθητών Σωματείων-Μελών της ΕΟΜ.
3. Διασυλλογικά Πρωταθλήματα Ομάδων και Ζευγών Μαθητών.
4. Αγώνες που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για να καταταγούν στην 3η βαθμίδα αλλά είναι μιας (1)
ημερίδας.
5. Εορταστικές ή επετειακές ημερίδες Σωματείων-Μελών κατόπιν άδειας από την ΕΟΜ.
Βαθμίδα πέμπτη (5η)
1. Λοιποί, πέραν αυτών που αναφέρονται στην 3η και 4η και 6η βαθμίδα, αγώνες Σωματείων και λοιπών
διοργανωτών.
2. Πρωταθλήματα Μαθητών Σωματείων-Μελών
Βαθμίδα έκτη (6η)
Υπάγονται μόνο οι αγώνες μαθητών που διεξάγονται στα πλαίσια μαθημάτων που διοργανώνει η ΕΟΜ. Οι
αγώνες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στο ενεργητικό αγώνων του Σωματείου.
2.5.5.2

Ειδικοί αγώνες

Είναι οι αγώνες που δεν περιγράφονται σαφώς στο άρθρο 2.5.14. Οι αγώνες αυτοί πρέπει να έχουν την
προηγούμενη άδεια της ΕΟΜ και στην προκήρυξή τους να αναφέρονται τα στοιχεία της άδειας (αριθμός
πρωτοκόλλου, ημερομηνία άδειας) και η βαθμίδα που είναι καταταγμένος ο αγώνας. Τέτοιοι αγώνες είναι:
1. Αγώνες ειδικών κατηγοριών.
Εντάσσονται από την ΕΟΜ κατά την προκήρυξή τους σε μία από τις παραπάνω βαθμίδες.
2. Αγώνες τρίτων.
Για τους αγώνες που διοργανώνονται υπό την αιγίδα της ΕΟΜ από τρίτους (όχι Σωματεία-Μέλη), σύμφωνα
με το άρθρο 2.2.4.5 του παρόντος Κανονισμού.
3. Αγώνες ειδικών μορφών.
Για τους αγώνες ειδικών μορφών, που δεν προβλέπονται από τα προηγούμενα, την ευθύνη της κατάταξης
σε κάποια βαθμίδα, την έχει η ΕΟΜ.

2.5.6

Αριθμός Πρωταθλημάτων 4ης βαθμίδας Σωματείων

Για να έχουν δικαίωμα να διοργανώσουν αγώνα 4ης (ή 3ης) βαθμίδας τα Σωματεία θα πρέπει να:
α) Έχουν τακτοποιήσει όλες τις τακτικές οικονομικές τους υποχρεώσεις απέναντι στην ΕΟΜ (συνδρομή,
καταβολή ποσοστού εισφοράς από αγώνες κ.λπ.).
β) Έχουν λάβει για το σκοπό αυτό άδεια από την ΕΟΜ και έχουν ικανοποιήσει όλες τις υποχρεώσεις τους ως
διοργανωτές (έγκαιρη προκήρυξη κ.λπ.).
γ) Έχουν εγγραφεί στη δύναμη της ΕΟΜ τουλάχιστον κατά το αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό έτος,
πραγματοποιώντας στο διάστημα αυτό δέκα (10) τουλάχιστον ημερίδες ΟΡΕΝ ή δεκαπέντε (15)
τουλάχιστον (αθροιστικά) ημερίδες ΟΡΕΝ και με περιορισμούς (π.χ. μόνο για μέλη, mixed, κ.λπ.).
Ο συνολικός αριθμός των ημερίδων 4ης βαθμίδας, που δικαιούται να διοργανώσει κατ' έτος κάθε ΣωματείοΔιοργανωτής προκύπτει από την δραστηριότητα του Σωματείου κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, ως
εξής:
1. Ημερίδες από Αγώνες 5ης βαθμίδας: ο αριθμός συμμετοχών αθλητών σε ημερίδες 5ης βαθμίδας
διαιρούμενος δια του χίλια (1000). Ανώτατος αριθμός: δέκα (10) ημερίδες 4ης βαθμίδας, κατώτατος
αριθμός μια (1) ημερίδα, για Σωματείο που έχει τουλάχιστον 100 συμμετοχές.
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2. Ημερίδες από δραστηριότητα ΑΔ: ο αριθμός των ΑΔ για τα οποία κατεβλήθη το παράβολο κατά το εν λόγω
έτος συν το διπλάσιο αριθμό των εκδοθέντων (νέων) ΑΔ μείον το 1/2 του αριθμού των ΑΔ για τα οποία
δεν κατεβλήθη το παράβολο κατά το τρέχον έτος και εκδόθηκαν κατά την προηγούμενη 3ετία, δια του
είκοσι (20). Ανώτατος αριθμός: δέκα (10) ημερίδες 4ης βαθμίδας.
3. Ημερίδες από συμμετοχή του Σωματείου στα Διασυλλογικά Πρωταθλήματα.
Για πλήρη συμμετοχή (περίπτωση Διασυλλογικού Πρωταθλήματος κατά κατηγορία) σε ζεύγη και εφόσον
δεν υπάρχει μηδενισμός για διαδικαστικό ή πειθαρχικό λόγο σε ομάδες: μία (1) ημερίδα για κάθε δυο
συμμετοχές. Το κλάσμα στρογγυλοποιείται προς τα κάτω. Ανώτατος αριθμός: τέσσερεις (4) ημερίδες 4ης
βαθμίδας.
4. Ημερίδες από συμμετοχή αθλητών του Σωματείου στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Ομάδων ΟΡΕΝ, Ζευγών
ΟΡΕΝ, Κατηγοριών, Νέων: Ο αριθμός συμμετοχών (με εξαίρεση το Παν. Πρωτάθλημα Νέων, όπου οι
συμμετοχές λογίζονται επί δύο) δια του εξήντα (60). Ανώτατος αριθμός: τέσσερις (4) ημερίδες 4ης
βαθμίδας.
Ο συνολικός αριθμός των ημερίδων που προκύπτει πολλαπλασιάζεται επί ποσοστό επί τοις εκατό, το οποίο
καθορίζεται με απόφαση του ΔΣ της ΕΟΜ, ώστε ο συνολικός αριθμός των αιτουμένων πρωταθλημάτων να
εξισώνεται με τον συνολικό αριθμό των διαθέσιμων πρωταθλημάτων για τα Σωματεία.
Ο τελικός αριθμός των ημερίδων διαιρούμενος δια του τρία (3) αποτελεί τον αριθμό των εσωτερικών
πρωταθλημάτων 2-4 ημερίδων, που δικαιούται να διοργανώσει το κάθε Σωματείο (το κλάσμα αφαιρείται).
Εφόσον το Σωματείο επιθυμεί, μπορεί να χωρίσει έναν αγώνα σε δύο (2) ή και τρεις ενότητες κατηγοριών (π.χ.
Open, 1-8 και 1-5). Στην περίπτωση αυτή όλοι οι αγώνες ανήκουν στην ίδια βαθμίδα.
Το 1/3, τουλάχιστον, των εσωτερικών πρωταθλημάτων, που τελικά δικαιούται να διοργανώσει το κάθε
Σωματείο θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι αγώνες ομάδων ή αγώνες ζευγών χωρίς ατομική κατάταξη ή ατομικοί
αγώνες. Το κλάσμα στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.
Εξαιρετικά, επιτρέπεται σε Σωματείο διοργάνωση ενός (1) πρωταθλήματος 4ης βαθμίδας κατά το πρώτο έτος
εγγραφής του στη δύναμη της ΕΟΜ, αν μετά την παρέλευση ικανού χρονικού διαστήματος (πάντως όχι
μικρότερο των δύο μηνών) το Σωματείο αυτό έχει επιδείξει αξιόλογη δραστηριότητα στους τομείς, τόσο της
διάδοσης, όσο και των αγωνιστικών εκδηλώσεων.
Στα Σωματεία που διοργανώνουν εκδρομικά τουρνουά 4ης βαθμίδας και άνω σε νησιά που υπάρχει τοπικό
σωματείο μπριτζ θα δίδεται πριμοδότηση και ένα δεύτερο 3ήμερο στα πλαίσια της ίδιας διοργάνωσης. Ισχύει
για μια φορά τον χρόνο σε κάθε νησί. Εξαιρούνται τα νησιά Εύβοια, Αίγινα και Λευκάδα.
Σε ειδικές περιπτώσεις και με εξαιρετική πλειοψηφία το ΔΣ μπορεί να επιτρέψει σε Σωματεία, τη διεξαγωγή
αγώνων 4ης βαθμίδας πέραν του αριθμού των δικαιούμενων εκ του παρόντος άρθρου, κατόπιν αιτήματος του
Σωματείου πλήρως αιτιολογημένου. Επίσης το ΔΣ, με απλή πλειοψηφία, μπορεί να μειώσει με αναλογικό τρόπο
και για όλα τα Σωματεία τον αριθμό των δικαιούμενων ετησίως Πρωταθλημάτων.

2.5.7

Αριθμός Πρωταθλημάτων 3ης βαθμίδας Σωματείων

Κάθε Σωματείο που δικαιούται 3 ή περισσότερες ημερίδες αγώνων 4ης βαθμίδος δικαιούται να διοργανώσει
έναν αγώνα 3ης βαθμίδας κατ’ έτος, είτε μόνο του είτε σε συνεργασία με ένα ή δυο ακόμη Σωματεία. Για την
διοργάνωση ενός τέτοιου αγώνα χρεώνονται τρεις (3) αγώνες 4ης βαθμίδας.
Εφόσον υπάρχει ένα ακόμα Σωματείο συνδιοργανωτής τότε το δικαιούχο Σωματείο χρεώνεται με δύο (2)
αγώνες 4ης βαθμίδας και ο συνδιοργανωτής με έναν (1). Εφόσον το δικαιούχο Σωματείο διοργανώσει τον
αγώνα αυτό με συνεργασία δυο ακόμα Σωματείων τότε χρεώνεται κάθε Σωματείο έναν (1) αγώνα 4ης βαθμίδας.
Τα συνεργαζόμενα Σωματεία δεν χάνουν το δικαίωμά να διοργανώσουν με τη σειρά τους το δικό τους αγώνα
3ης βαθμίδας εφόσον συγκεντρώνουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.
Τις ημερομηνίες που διεξάγεται ο αγώνας αυτός, κανένα άλλο Σωματείο της ίδιας Περιφέρειας (η Αττική
λογαριάζεται ως μια Περιφέρεια) δεν μπορεί να διοργανώσει ή να συμμετάσχει σε αγώνα 3ης ή 4ης βαθμίδας
ή ταυτόχρονη ημερίδα 5ης βαθμίδας.

2.5.8

Κατάταξη των Αθλητών

1. Οι αθλητές που είναι κάτοχοι αγωνιστικού δελτίου της ΕΟΜ κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα με τους
Βαθμούς Διάκρισης που έχουν συγκεντρώσει σε όλους, αθροιστικά, τους αγώνες που έχουν συμμετάσχει.
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2. Η κατάταξη των αθλητών σε κατηγορίες γίνεται με μοναδικά κριτήρια τους ΜΒΔ, ΧΒΔ και ΠΒΔ. Κατ'
εξαίρεση, μετά από πρόταση της ΣΜΑΔ, το Δ.Σ. της ΕΟΜ με απόφασή του μπορεί να κατατάξει αθλητές
αναγνωρισμένης αξίας, Έλληνες ή αλλοδαπούς, σε κάποια κατηγορία ανεξάρτητα των Βαθμών Διάκρισης
που έχουν συγκεντρώσει. Στην περίπτωση αυτή οι Βαθμοί Διάκρισης του αθλητή αυξάνονται στο ελάχιστο
των βαθμών που αναλογούν στη νέα κατηγορία του.
3. Η κατάταξη αθλητών που ανήκουν στην ίδια κατηγορία γίνεται με βάση τους Μαύρους Βαθμούς Διάκρισης.
4. Για κάθε κάτοχο ΑΔ ανοίγεται από την ΕΟΜ «μερίδα» για την καταχώρηση των ΒΔ, ΧΒΔ και ΠΒΔ, οι οποίοι
τυχόν απονέμονται στον αθλητή.
5. Με βάση τα 3 είδη Βαθμών Διάκρισης, οι αθλητές κατατάσσονται σε μία από τις παρακάτω 16 κατηγορίες:
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ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΑΘΜΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΔ

ΤΙΤΛΟΣ

ΜΑΥΡΟΙ

ΧΡΥΣΟΙ

ΠΛΑΤΙΝΕΝΙΟΙ

1

16

ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΜΕΤΡ

200.000

10.000

400

2

15

ΜΕΓΑΛΟΣ ΜΕΤΡ

130.000

6.500

250

3

14

ΙΣΟΒΙΟΣ ΜΕΤΡ

75.000

4.000

150

4

13

ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΤΡ

45.000

2.700

75

5

12

ΜΕΤΡ

30.000

1.700

35

6

11

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΜΕΤΡ

15.000

800

12

7

10

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΜΕΤΡ

10.000

500

6

8

9

ΔΟΚΙΜΟΣ ΜΕΤΡ

6.000

300

3

9

8

ΕΜΠΕΙΡΟΣ Α’

4.000

200

-

10

7

ΕΜΠΕΙΡΟΣ Β’

2.500

125

11

6

ΕΜΠΕΙΡΟΣ Γ’

1.500

75

12

5

ΕΜΠΕΙΡΟΣ Δ’

900

30

13

4

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’

500

-

14

3

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’

250

15

2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ’

100

16

1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ’

-

6. Για να ανήκει κάποιος αθλητής σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες θα πρέπει να έχει κατακτήσει το
ελάχιστο των απαιτούμενων Βαθμών Διάκρισης και στα τρία είδη (ΜΒΔ, ΧΒΔ, ΠΒΔ).
7. Αφού κατακτήσει κάποιος οιονδήποτε τίτλο, δεν υποβιβάζεται ποτέ από την αντίστοιχη κατηγορία λόγω
μείωσης οποιουδήποτε είδους Βαθμών Διάκρισης.
8. Για τους πρώτους της κατάταξης ισχύουν:
α) Οι αθλητές που κατέκτησαν τον τίτλο του ανώτατου Μετρ δεν καταβάλλουν παράβολο για το αγωνιστικό
δελτίο.
β) Οι τρεις πρώτοι της γενικής κατάταξης δεν καταβάλλουν δικαιώματα συμμετοχής σε κανέναν αγώνα που
διοργανώνεται απ' ευθείας από την ΕΟΜ. Οι τρεις επόμενοι κατά σειρά (4ος, 5ος και 6ος) καταβάλλουν το
ήμισυ των δικαιωμάτων συμμετοχής στους αγώνες που διοργανώνονται απ' ευθείας από την ΕΟΜ.
γ) Με απόφαση της ΕΟΜ οι παραπάνω αθλητές τυγχάνουν και άλλων, διαφόρων, τιμητικών διακρίσεων.
9. Η ΕΟΜ συντάσσει ενιαία κατάσταση με τους αθλητές της κατ' ελάχιστον δύο φορές το χρόνο (μπορεί όμως
να συντάξει, επιπλέον, και ξεχωριστή με τις αθλήτριες, τους νέους, κατά Σωματεία κ.λπ.). Στην κατάσταση
αυτή συμπεριλαμβάνονται αθροιστικά οι Βαθμοί Διάκρισης που έχουν απονεμηθεί στους αθλητές από τις
διάφορες ημερίδες.
10. Πέραν αυτών, η ΕΟΜ μπορεί να συντάσσει και να ανακοινώνει σε οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία
καταστάσεις με κατάταξη των αθλητών ταξινομημένη καθ' οποιονδήποτε τρόπο. Σε αυτές τις καταστάσεις
μπορεί να περιέχονται Βαθμοί Διάκρισης που απονεμήθηκαν σε αγώνες, των οποίων τα φύλλα αγώνος
έχουν παραδοθεί στην ΕΟΜ ακόμη και πολύ πρόσφατα. Οι καταστάσεις αυτές είναι επίσημες.
Ακόμη, η ΕΟΜ μπορεί να διατηρεί διαρκή ενήμερη κατάσταση, είτε μέσω δικών της ηλεκτρονικών μέσων,
είτε μέσω του Internet, είτε μέσω άλλου αντίστοιχου μέσου, προς ενημέρωση των αθλητών και
οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου.
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11. Στις καταστάσεις της προηγουμένης παραγράφου δεν περιλαμβάνονται όσοι δεν έχουν καταβάλλει το
παράβολο του ΑΔ τους για τα δύο (2) προηγούμενα χρόνια τουλάχιστον. Οι Βαθμοί Διάκρισης, που
αναγράφονται φύλλα αγώνος που παραδόθηκαν, παραμένουν για 6 μήνες για όσους δεν έχουν εκδώσει
ακόμη ΑΔ. Με την έκδοση ΑΔ η μερίδα του ενδιαφερόμενου θα ενημερωθεί για τους τυχόν κατακτηθέντες
Βαθμούς Διάκρισης για όλο το τρέχον έτος, ενώ, προκειμένου για έκδοση ΑΔ μέσα στο πρώτο εξάμηνο του
έτους, μπορεί να ενημερωθεί και για το τελευταίο εξάμηνο του προηγούμενου έτους.

2.5.9

Μετατροπή των Βαθμών Διάκρισης από άλλες χώρες

2.5.9.1

Γενικά - προϋποθέσεις

Όταν ένας αθλητής έχει αποκτήσει Βαθμούς Διάκρισης σε αγώνες που έχουν διοργανώσει Ομοσπονδίες (ή
γενικότερα Οργανισμοί) του εξωτερικού, είναι δυνατόν να μετατραπούν σε ελληνικούς Βαθμούς Διάκρισης.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο αθλητής (ή ο αιτούμενος έκδοση ΑΔ) να είναι κάτοχος ΑΔ της αλλοδαπής, το
οποίο προσκομίζει στην ΕΟΜ ως δικαιολογητικό.
Η κατοχή αποκτημένων στην αλλοδαπή Βαθμών Διάκρισης αποδεικνύεται με επίσημα έγγραφα της αλλοδαπής
Ομοσπονδίας, τα οποία ελέγχονται από την αρμόδια επιτροπή της ΕΟΜ (ΣΜΑΔ).
Πάντως η ΣΜΑΔ, σε κάθε περίπτωση, μπορεί να κατατάξει αθλητές σε ανάλογη με τις δυνατότητές τους
κατηγορία, κατά την κρίση της (άρθρο 2.5.8 παράγραφος 2).
2.5.9.2

Αθλητές που ήδη έχουν ελληνικό ΑΔ

Αν ένας ήδη κάτοχος αγωνιστικού δελτίου της ΕΟΜ αγωνιστεί στο εξωτερικό και αποκτήσει εκεί Βαθμούς
Διάκρισης, αυτοί μπορεί να μετατραπούν σε αντίστοιχους ελληνικούς, αρκεί ο αιτούμενος να ευρίσκεται
(αποδεδειγμένα) σε τουλάχιστον εξάμηνη δραστηριότητα στην αλλοδαπή. Η μετατροπή γίνεται από την
αρμόδια επιτροπή της ΕΟΜ (ΣΜΑΔ).
2.5.9.3

Συμμετοχή αλλοδαπών σε αγώνες με περιορισμό Βαθμών Διάκρισης

Η συμμετοχή αλλοδαπού σε αγώνες με περιορισμό Βαθμών Διάκρισης (π.χ., αγώνες κατηγοριών, αρχαρίων)
επιτρέπεται μόνο εφόσον ο αλλοδαπός είναι κάτοχος αγωνιστικού δελτίου της ΕΟΜ και έχει καταβάλει το
αντίστοιχο παράβολο.

2.5.10

Δικαιούχοι ΒΔ, ΧΒΔ και ΠΒΔ – Δικαίωμα βράβευσης

Βαθμοί Διάκρισης απονέμονται σε όλους τους αγώνες που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2.5.3,
στους αθλητές που καταλαμβάνουν τις ανώτερες θέσεις της κατάταξης, σύμφωνα με τα παρακάτω:
1. Βαθμοί Διάκρισης (μαύροι) απονέμονται:
Στο ένα τρίτο των συμμετεχόντων (33,33%) μετά τη στρογγυλοποίηση των αγωνιζόμενων αθλητών,
ζευγών ή ομάδων σε αγώνες ατομικού, ζευγών ή ομάδων αντίστοιχα. Βαθμοί Διάκρισης (μαύροι)
απονέμονται το πολύ σε 56 αθλητές, 28 ζεύγη ή 14 ομάδες αντίστοιχα.
2. Χρυσοί Βαθμοί Διάκρισης (ΧΒΔ) απονέμονται:
Στο ένα πέμπτο (20%) των συμμετεχόντων μετά τη στρογγυλοποίηση των αγωνιζόμενων αθλητών,
ζευγών ή ομάδων σε αγώνες ατομικού, ζευγών ή ομάδων αντίστοιχα. Χρυσοί Βαθμοί Διάκρισης (ΧΒΔ)
απονέμονται το πολύ σε 32 αθλητές, 16 ζεύγη ή 8 ομάδες αντίστοιχα. Στους τελικούς Πανελληνίων
Πρωταθλημάτων ο μέγιστος αριθμός δικαιούχων ΧΒΔ είναι 48 αθλητές, 24 ζεύγη ή 16 ομάδες αντίστοιχα.
Χρυσοί Βαθμοί Διάκρισης απονέμονται στις γενικές συγκεντρωτικές κατατάξεις αγώνων 5ης βαθμίδας ή
υψηλότερης, όπως και στις κατατάξεις ημερίδων και στις συναντήσεις ομάδων αγώνων 4ης βαθμίδας ή
υψηλότερης.
3. Πλατινένιοι Βαθμοί Διάκρισης απονέμονται:
Στο ένα δέκατο των συμμετεχόντων (10%) και ειδικά για τα Πανελλήνια πρωταθλήματα στο ένα πέμπτο
(20%) των συμμετεχόντων μετά τη στρογγυλοποίηση των αγωνιζόμενων αθλητών, ζευγών ή ομάδων σε
αγώνες ατομικού, ζευγών ή ομάδων αντίστοιχα. Πλατινένιοι Βαθμοί Διάκρισης απονέμονται το πολύ σε 16
αθλητές, 8 ζεύγη ή 4 ομάδες. Στους τελικούς Πανελληνίων Πρωταθλημάτων ο μέγιστος αριθμός δικαιούχων
ΠΒΔ είναι 24 αθλητές, 12 ζεύγη ή 8 ομάδες αντίστοιχα.
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Πλατινένιοι Βαθμοί Διάκρισης απονέμονται στις γενικές συγκεντρωτικές κατατάξεις αγώνων 4ης βαθμίδας
ή υψηλότερης, στις κατατάξεις ημερίδων 4ης και στις συναντήσεις ομάδων αγώνων 4ης βαθμίδας ή
υψηλότερης.
4. Πρόσθετους Βαθμούς Διάκρισης στους αγώνες ζευγών και βαθμούς ανά συνάντηση στους αγώνες ομάδων,
λαμβάνουν οι αθλητές σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 2.5.13.5 και 2.5.13.6.
5. Στους αγώνες ζευγών ή ατομικούς με ατομική κατάταξη πολυημέρου, οι δικαιούχοι Βαθμών Διάκρισης
υπολογίζονται με βάση το μέσο όρο των συμμετεχόντων στις ημερίδες και όχι με βάση όσους βρίσκονται
στη γενική κατάταξη του Πολυημέρου.
6. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση των δικαιούχων και ανεξάρτητα από το αν γίνεται ή όχι
διαχωρισμός των ισοβαθμούντων:
Για όλα τα είδη των Βαθμών Διάκρισης γίνεται ισομοιρασμός του αθροίσματος των βαθμών όλων των
θέσεων ισοβαθμίας, θεωρώντας ότι οι θέσεις μετά την τελευταία των δικαιούχων, αλλά όχι κάτω από το
όρια, του παρόντος άρθρου, λαμβάνουν κανονικούς Βαθμούς Διάκρισης.
7. Στους αγώνες ομάδων, Βαθμοί Διάκρισης (από την γενική κατάταξη ή ημερίδα) απονέμονται στους αθλητές
που έχουν συμμετάσχει τουλάχιστον στο 1/3 (ή 33,333%) των διανομών όλων των συναντήσεων της
ομάδας τους (τυχόν στρογγύλευση γίνεται προς τα πάνω).

2.5.11

Αντικαταστάτες

Ο αντικαταστάτης λαμβάνει τυχόν ΒΔ που δικαιούται στην ημερίδα που έπαιξε.
Ο αντικαθιστάμενος δεν λαμβάνει ΒΔ στην ημερίδα που αντικαταστάθηκε, αλλά λαμβάνει τους ΒΔ που του
αντιστοιχούν από τη γενική κατάταξη.
Ο συμπαίκτης του αντικαθιστάμενου (σε αγώνες ζευγών), λαμβάνει κανονικά όλους τους αναλογούντες ΒΔ.

2.5.12

Ειδικές περιπτώσεις αγώνων

2.5.12.1

Αγώνες με στάδια ή Εθνικές κατηγορίες

1. Σε αγώνες που διεξάγονται σε στάδια (προκριματικό, ενδιάμεσο ή τελικό), απονέμονται Βαθμοί Διάκρισης
σε όλα τα στάδια. Οι δικαιούχοι Βαθμών Διάκρισης υπολογίζονται για όλα τα στάδια με βάση τον αριθμό
των συμμετεχόντων στον προκριματικό. Επίσης, ο Συντελεστής Συμμετοχής για τα ενδιάμεσα και τα τελικά
στάδια υπολογίζεται με βάση το σύνολο των συμμετεχόντων στο προκριματικό στάδιο.
2. Αγώνες που αποτελούν προκριματικό ή ενδιάμεσο στάδιο (πλην τελικού) κατατάσσονται σε βαθμίδα,
σύμφωνα με την προκήρυξη της ΕΟΜ, αν ο διοργανωτής είναι η ΕΟΜ ή με την άδεια που η ΕΟΜ χορήγησε
σε άλλον διοργανωτή. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, το προκριματικό ή ενδιάμεσο στάδιο κατατάσσεται σε
τουλάχιστον μία βαθμίδα κατώτερη από την αντίστοιχη του τελικού με την εξαίρεση ότι στα πρωταθλήματα
της ΕΟΜ δεν μπορεί να καταταχθεί σε βαθμίδα μικρότερη της 3ης (βλέπε άρθρο 2.5.5.1).
3. Αριθμός τραπεζιών για όλα τα στάδια λογίζεται αυτός του προκριματικού. Αν ο προκριματικός διεξάγεται
σε περισσότερα από ένα «κέντρα», για καθένα από αυτά λογίζεται ο αριθμός τραπεζιών του, για δε τα
επόμενα στάδια, ο αριθμός τραπεζιών του συνόλου των κέντρων. Κατά τον ίδιο τρόπο υπολογίζεται ο
αριθμός των δικαιούχων κάθε κέντρου επόμενου σταδίου.
4. Οι υπόλοιποι συντελεστές λογίζονται, σε κάθε στάδιο, μόνο με βάση τα χαρακτηριστικά του σταδίου
τούτου.
5. Εφόσον το πρωτάθλημα χωριστεί σε Εθνικές κατηγορίες, η Α΄ Εθνική, κάθε κατηγορίας, εμπεριέχει, όσον
αφορά τον αριθμό τραπεζιών (συντελεστής συμμετοχής), όλες τις κατώτερες από αυτήν (Β΄, Γ΄, Δ΄ κ.λπ.),
αντίστοιχα και η Β΄ τις κατώτερες από αυτήν (Γ' , Δ' κ.λπ.), ομοίως η Γ' κλπ.
2.5.12.2

Κατατακτήριοι Αγώνες σε ομίλους (Play-Off) κ.λπ.

Σε περίπτωση που αγώνας διεξάγεται σε ομίλους και μετά την ολοκλήρωση των συναντήσεων επακολουθεί
κατάταξη των αγωνιζόμενων με αγώνες Play Offs, τότε:
1. Αν τα Play Offs γίνονται σε απλές συναντήσεις, τότε οι Βαθμοί Διάκρισης απονέμονται κανονικά στην τελική
κατάταξη που προκύπτει και στις επί μέρους συναντήσεις.
2. Αν γίνονται με σχηματισμό νέων ομίλων, τότε:
α) Αν σχηματίζονται 2 νέοι όμιλοι, τότε η βαθμίδα του αγώνα στον πρώτο όμιλο ισούται με τη βαθμίδα του
αρχικού αγώνα, ενώ η βαθμίδα του αγώνα του δεύτερου ομίλου είναι κατά ένα χαμηλότερη. Ο Συντελεστής
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Συμμετοχής του πρώτου ομίλου υπολογίζεται όπως ο Συντελεστής Συμμετοχής του αρχικού αγώνα, ενώ
για το δεύτερο όμιλο λαμβάνονται υπόψη μόνο οι συμμετέχοντες σε αυτόν.
β) Αν σχηματίζονται περισσότεροι των τριών (3) νέοι όμιλοι, τότε οι δύο (2) πρώτοι είναι της αντίστοιχης
βαθμίδας και οι υπόλοιποι μιας χαμηλότερης.
Σε κάθε περίπτωση εφόσον ο αγώνας είναι διοργάνωση της ΕΟΜ δεν μπορεί να ανήκει, είτε η γενική κατάταξη
είτε οι κατατακτήριοι αγώνες, σε βαθμίδα χαμηλότερη της 3ης (με εξαίρεση τα πρωταθλήματα Μαθητών).
Ο τρόπος κατανομής των Βαθμών Διάκρισης στους ομίλους αποφασίζεται από την αρμόδια επιτροπή, ανάλογα
με την ιδιομορφία κάθε διοργάνωσης και μέσα στο πνεύμα του παρόντος κανονισμού.
2.5.12.3

Αγώνες με συμμετοχή αλλοδαπών αθλητών

Οι ξένοι (αλλοδαποί) που αγωνίζονται σε Ελληνικά Τουρνουά, δεν έχουν ελληνικό αγωνιστικό δελτίο (βλέπε
και άρθρο 2.2.2 του παρόντος) και δεν είναι γνωστής αξίας θεωρείται ότι έχουν ΔΔ το μέσο ΔΔ του αγώνα με
βάση μόνο τις συμμετοχές των Ελλήνων αθλητών.
Γνωστής αξίας αλλοδαποί αθλητές κατατάσσονται αρχικά σε κατηγορία μετά από σύμφωνη γνώμη Διαιτητή και
οργανωτικής επιτροπής. Σε κάθε περίπτωση, στη συνέχεια, είναι στη δικαιοδοσία της ΣΜΑΔ και τελικά του Δ.Σ.
της ΕΟΜ να επικυρώσει ή να μετατρέψει την γνωμοδότηση αυτή ή να κατατάξει σε κατηγορία και άλλους
αθλητές με ανάλογη προσαρμογή του συντελεστή δυναμικότητας και των απονεμομένων ΒΔ.

2.5.13

Τρόπος υπολογισμού Βαθμών Διάκρισης

2.5.13.1

Γενικά

Οι Μαύροι Βαθμοί Διάκρισης, που δικαιούται ο πρώτος νικητής ενός αγώνα (αθλητής, ζεύγος, ομάδα),
προκύπτουν ως γινόμενο πέντε συντελεστών (βλέπε άρθρο 2.5.13.2). Σε περίπτωση αγώνα ζευγών ή ομάδων,
κάθε αθλητής του ζεύγους ή της ομάδας αντίστοιχα δικαιούται ξεχωριστά τους βαθμούς αυτούς, αρκεί να έχει
συμπληρώσει τις απαιτούμενες συναντήσεις ή ημερίδες. Στους αγώνες ομάδων, βαθμοί διάκρισης λόγω θέσης
απονέμονται στους αθλητές κάθε ομάδας αναλογικά, με βάση τον αριθμό των διανομών που έπαιξαν. Σε αγώνα
με δύο μόνο ομάδες δεν απονέμονται βαθμοί θέσης.
Οι υπόλοιποι δικαιούχοι (βλέπε και άρθρο 2.5.10) λαμβάνουν ένα ποσοστό των Βαθμών Διάκρισης του πρώτου
νικητή, ανάλογα με τη σειρά κατάταξης (θέση) την οποία κατέλαβαν (βλέπε άρθρο 2.5.13.3).
Οι Χρυσοί Βαθμοί Διάκρισης, σε όσους αγώνες και σε όσους δικαιούχους αυτοί απονέμονται (άρθρο 2.5.10),
προκύπτουν αναλογικά και είναι το 8% των απονεμομένων ΜΒΔ.
Οι Πλατινένιοι Βαθμοί Διάκρισης, σε όσους αγώνες και σε όσους δικαιούχους αυτοί απονέμονται (άρθρο 2.5.10),
προκύπτουν αναλογικά και είναι το 0,5% των απονεμομένων ΜΒΔ.
Οι Χρυσοί και Πλατινένιοι Βαθμοί Διάκρισης υπολογίζονται (μαζί με τις στρογγυλοποιήσεις) ξεχωριστά κατά
περίπτωση (λόγω γενικής, πρόσθετοι κ.λπ.) και αθροίζονται στο τέλος.
2.5.13.2

Συντελεστές για τον υπολογισμό των Βαθμών Διάκρισης

1. Βαθμίδα
Ο Συντελεστής Βαθμίδας εξαρτάται από τη βαθμίδα στην οποία έχει καταταγεί ο αγώνας. Η βαθμίδα του
παραμένει η ίδια, είτε πρόκειται για τις ημερίδες, είτε για τη γενική κατάταξή του, είτε, τέλος, για
παράπλευρους αγώνες χαμηλότερων κατηγοριών.
Ο Συντελεστής Βαθμίδας ισούται με:
1η βαθμίδα = 12, 2η = 10, 3η = 8, 4η = 6, 5η = 4, 6η = 2
Κάθε μία από τις πέντε (5) κατηγορίες Διαιτητών αντιστοιχεί σε μία βαθμίδα αγώνα ως εξής:
Εθνικός Διαιτητής

------>

1η Βαθμίδα και κάτω

Επίσημος Διαιτητής

------>

2η Βαθμίδα και κάτω

Πτυχιούχος Διαιτητής

------>

3η Βαθμίδα και κάτω

Έμπειρος Διαιτητής

------>

5η Βαθμίδα και κάτω

Δόκιμος Διαιτητής

------>

5η Βαθμίδα και κάτω
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Σε περίπτωση που τον αγώνα διαιτητεύει Διαιτητής κατώτερης κατηγορίας από την απαιτούμενη, ο αγώνας
υποβαθμίζεται και κατατάσσεται στην ανώτερη βαθμίδα που έχει δικαίωμα να διαιτητεύσει ο Διαιτητής
αυτός (π.χ. αγώνας 2ης βαθμίδας που διευθύνεται από πτυχιούχο Διαιτητή υποβαθμίζεται στην 3η, αγώνας
3ης βαθμίδας που διευθύνεται από δόκιμο Διαιτητή υποβαθμίζεται στην 5η κ.ο.κ.).
Η ΕΟΜ μπορεί να εκδώσει ειδική άδεια, έπειτα από αίτηση του Σωματείου, και να επιτρέψει σε Διαιτητή
κατώτερης βαθμίδας να διαιτητεύσει αγώνες ανώτερης βαθμίδας, εφόσον ο αγώνας διεξάγεται σε περιοχή
(ή πόλη) της χώρας, όπου αποδεδειγμένα δεν υπάρχει διαθέσιμος Διαιτητής κατάλληλης βαθμίδας.
2. Συμμετοχή
Για συμμετοχή μέχρι και είκοσι (20) τραπέζια, ο Συντελεστής Συμμετοχής ισούται με τον αριθμό τραπεζιών
του αγώνα. Δηλαδή:
α) Σε αγώνες ομάδων είναι ίσος με τον αριθμό των ομάδων που συμμετέχουν στον αγώνα (τυχόν Bye δεν
λογίζεται).
β) Σε αγώνες ζευγών, το 1/2 των ζευγών που συμμετέχουν.
γ) Σε ατομικό το 1/4 των ατόμων που συμμετέχουν.
Για συμμετοχή μεγαλύτερη των 20 τραπεζιών ισχύουν οι τύποι:
α) για 21 έως 60 :
β) για 61 έως 100:
γ) για 101 ή περισσότερα:

Σ = 20 + (τραπέζια -20) x 2/3
Σ = 20 + 40 x 2/3 + (τραπέζια -60) x 1/3
Σ = 20 + 40 x 2/3 + 40 x 1/3 + (τραπέζια -100) x 1/5

Καθορίζεται ελάχιστος Συντελεστής Συμμετοχής έξη (6) για όλους τους αγώνες Open που διοργανώνουν
τα Σωματεία. Σε περίπτωση ύπαρξης περιορισμού στον αγώνα του Σωματείου, δεν υφίσταται ελάχιστο
όριο για το Συντελεστή Συμμετοχής.
Καθορίζεται ελάχιστος Συντελεστής Συμμετοχής έξη (6) για όλους τους αγώνες που διοργανώνει η ΕΟΜ.
3. Έκταση
Ο Συντελεστής Έκτασης κάθε ανεξάρτητης ημερίδας, ή ημερίδας που μετέχει σε μη απαραίτητα ενιαίο
αγώνα, δηλαδή σε πολυήμερο με ατομική κατάταξη ισούται με 1 και ο συντελεστής γενικής κατάταξης
ισούται με 1 επί αριθμού ημερίδων. Εφόσον στη γενική κατάταξη υπάρχει προαιρετική ημερίδα, αυτή
προσμετράται με 0,5.
Ο συντελεστής κάθε ημερίδας που μετέχει σε ενιαίο αγώνα, δηλαδή σε πρωτάθλημα ζευγών ή ατομικού ή
σε αγώνα ομάδων, ισούται με 0,8 και ο συντελεστής γενικής κατάταξης ισούται με 1 επί αριθμό ημερίδων.
Ο μέγιστος Συντελεστής Έκτασης της γενικής κατάταξης του κάθε αγώνα, σε κάθε περίπτωση, ισούται με
4.
4. Δυναμικότητα Αγώνα
Για τον υπολογισμό του Συντελεστή Δυναμικότητας ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα:
α) Υπολογίζουμε τον μέσο όρο της κατηγορίας των αθλητών, υπολογίζοντας το άθροισμα των κατηγοριών
τους και διαιρώντας διά το πλήθος τους. Στον υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη μόνο οι αθλητές που έχουν
συμπληρώσει τον αγώνα (ή τα απαραίτητα ημίχρονα για αγώνα ομάδων).
β) Διαιρούμε με το αριθμητικό 1/3 του αριθμού συν ένα των κατηγοριών κατάταξης αθλητών (Μέση
Δυναμικότητα των αγώνων).
Το πηλίκο είναι ο Συντελεστής Δυναμικότητας.
Π.χ. με 16 υπάρχουσες κατηγορίες:
α) Έστω ο μέσος όρος δυναμικότητας αθλητών = 12
β) Μέση Δυναμικότητα αγώνων = (16 + 1) / 3 = 5,67
γ) Συντελεστής Δυναμικότητας = 12 / 5,67 = 2,12
Καθορίζεται ελάχιστος Συντελεστής Δυναμικότητας Αγώνα το 0,5.
Για τυχόν αναπληρωματικό παίκτη, λογίζεται, στη συγκεντρωτική κατάσταση, η δυναμικότητα του αθλητή
τον οποίο αναπληρώνει. Για τους κατόχους ΑΔ, που δεν αναφέρονται στις τελευταίες ενημερωτικές
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καταστάσεις αθλητών, ως δυναμικότητά τους λογίζεται αυτή που είχαν στην τελευταία κατάσταση όπου
αναφέρονταν, εκτός αν η Επιτροπή ΣΜΑΔ τους κατατάξει σε άλλη κατηγορία.
5. Περιορισμοί
Ο Συντελεστής Περιορισμών για αγώνες Open ή αγώνες μόνο με κάτω όριο κατηγορίας (π.χ. 12-16) ισούται
με ένα (1).
Σε όλους τους υπόλοιπους αγώνες ο Συντελεστής Περιορισμών ισούται με 0,85.
2.5.13.3

Σειρά κατάταξης

Ανάλογα με τη σειρά κατάταξης που πέτυχε, κάθε δικαιούχος ΒΔ λαμβάνει ένα ποσοστό των Βαθμών Διάκρισης
που αντιστοιχούν στον πρώτο νικητή του αγώνα, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Θέση

Συντελεστής

Θέση

Συντελεστής

Θέση

Συντελεστής

1

1,00

2

0,70

3

0,50

4

0,35

5

0,25

6

0,20

7

0,15

8+

1/ν (όπου ν = η θέση)

Τυχόν υπάρχουσες μέθοδοι διαχωρισμού ισόβαθμων (π.χ. για βράβευση ή για πρόκριση) δεν λαμβάνονται
υπόψη προκειμένου για την απονομή μαύρων ΒΔ.
Για τις ισοβαθμίες ισχύουν τα άρθρα 2.2.19 και 2.5.10 παράγραφος 6 του παρόντος κανονισμού.
2.5.13.4

Στρογγυλοποιήσεις

Στο ποσοστό της κατάταξης αγώνων ζευγών με ακέραιο Top, η στρογγυλοποίηση γίνεται στο 2ο δεκαδικό
ψηφίο.
Τα Match Points, μετά την εφαρμογή της μεθόδου του Noiberg, θα στρογγυλοποιούνται στο πλησιέστερο 2ο
δεκαδικό ψηφίο.
Στον υπολογισμό της γενικής κατάταξης πολυημέρων αγώνων ζευγών με ακέραιο Top, πρώτα γίνεται η άθροιση
των βαθμών (Match Points) και μετά η μετατροπή τους σε ποσοστό.
Οι διάφορες ποινές ή πριμ σε VPs που απονέμονται σε αγώνες ομάδων, πρέπει να έχουν το πολύ ένα δεκαδικό
ψηφίο.
Κάθε συντελεστής που χρησιμοποιείται για υπολογισμό Βαθμών Διάκρισης, θα στρογγυλοποιείται στο
πλησιέστερο 2ο δεκαδικό ψηφίο.
Όταν γίνονται διαδοχικοί πολλαπλασιασμοί ή διαιρέσεις, θα γίνεται μόνο μια στρογγυλοποίηση στο τέλος των
πράξεων και όχι στρογγυλοποίηση στο τέλος της κάθε πράξης.
2.5.13.5

Πρόσθετοι Μαύροι Βαθμοί Διάκρισης σε αγώνες ζευγών

Πρόσθετοι Μαύροι Βαθμοί Διάκρισης απονέμονται σε αγώνες ζευγών 1ης έως 5ης βαθμίδας σε περίπτωση
«εξαιρετικής επίδοσης» ζεύγους. Ως εξαιρετική επίδοση θεωρείται η υπέρβαση ενός ποσοστού, που δίδεται
στον πίνακα που ακολουθεί με βάση τον δείκτη δυναμικότητας του ζεύγους σε συνδυασμό με τη μέση
δυναμικότητα των αθλητών του αγώνα.
Για να υπολογιστούν οι πρόσθετοι ΜΒΔ που δικαιούται ένα ζεύγος, υπολογίζεται η διαφορά (υπέρβαση από το
ποσοστό του πίνακα) και πολλαπλασιάζεται επί το 1/25 (4%) των ΜΒΔ που δικαιούται ο 1ος νικητής. Το
αποτέλεσμα, αφού στρογγυλοποιηθεί, είναι οι πρόσθετοι ΜΒΔ που λαμβάνει ο δικαιούχος.
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ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΑΘΜΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Δείκτης Δυναμικότητας Αγώνα
ΔΔ

+

14,49

13,49

12,49

11,49

10,49

9,49

8,49

7,49

6,49

5,49

14,50

13,50

12,50

11,50

10,50

9,50

8,50

7,50

6,50

5,50

-

31-32

58

59

60

61

62

63

63

64

64

65

66

29-30

57

58

59

60

61

62

62

63

63

64

65

27-28

56

57

58

59

60

61

61

62

62

63

64

25-26

55

56

57

58

59

60

60

61

61

62

63

23-24

54

55

56

57

58

59

60

60

61

61

62

21-22

53

54

55

56

57

58

59

60

60

61

61

19-20

52

53

54

55

56

57

58

59

59

60

60

17-18

52

53

53

54

55

56

57

58

59

59

59

15-16

51

52

52

53

54

55

56

57

58

58

58

13-14

51

52

52

53

53

54

55

56

57

57

57

11-12

50

51

51

52

52

53

54

55

56

56

56

Ζεύγους

2.5.13.6

Πρόσθετοι Βαθμοί Διάκρισης ανά συνάντηση σε αγώνες ομάδων

2.5.13.6.1 Γενικά
Σε κάθε συνάντηση αγώνα ομάδων, που συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις του άρθρου 2.5.3, απονέμονται
Βαθμοί Διάκρισης τους οποίους μοιράζονται, αναλογικά με το αποτέλεσμα, οι ομάδες και οι αθλητές που
συμμετείχαν (βλέπε επόμενα άρθρα).
Ο Συντελεστής Περιορισμών εφαρμόζεται κανονικά εφόσον συντρέχει η περίπτωση.

2.5.13.6.2 Υπολογισμός Μαύρων Βαθμών Διάκρισης ανά συνάντηση
Οι Μαύροι Βαθμοί Διάκρισης ανά συνάντηση των αγώνων ομάδων καθορίζονται ανά διανομή και βαθμίδα ως
εξής:
Βαθμίδα
ΜΒΔ Ανά Διανομή

1

2

3

4

5

6

4,0

3,0

2,5

2,0

1,5

0,5

Για τον υπολογισμό των ΜΒΔ ανά συνάντηση σε αγώνες ομάδων λαμβάνονται υπόψη και οι τυχόν ποινές που
αποδόθηκαν στην εν λόγω συνάντηση.
Για τον υπολογισμό της κατανομής των ΜΒΔ σε μια συνάντηση ανά ομάδα, ακολουθούμε την εξής διαδικασία:
Προκαταρκτικά
λ = IMPs ανά διανομή
ΔΔ1 =

Δείκτης Δυναμικότητας (μέσος όρος της δυναμικότητας των αθλητών) της 1ης ομάδας στη
συγκεκριμένη συνάντηση

ΔΔ2 =

Δείκτης Δυναμικότητας της 2ης ομάδας στη συγκεκριμένη συνάντηση
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Υπολογισμός:
α) Πλ = λ - 0,2 x (ΔΔ1 - ΔΔ2) [Πραγματικός λόγος]
β) Ποσ = 50 + Πλ x 30 [Ποσοστό των πρόσθετων]
γ) Το Ποσ κυμαίνεται από 0% (ελάχιστο) έως 100% (μέγιστο)

Παράδειγμα:
Έστω μία ομάδα (1) με ΔΔ 11 αντιμετωπίζει μία ομάδα (2) με ΔΔ 1, σε αγώνα 24 διανομών, με αποτέλεσμα
σε IMPs = +36 (για την ομάδα 1). Τότε:
λ = 36 IMPs / 24 διανομές = 1,5 IMPs / διανομή
Πλ (1ης ομάδας) = 1,5 - 0,2 x ( 11 - 1 ) = -0,5
Ποσ (1ης ομάδας) = 50 + ( -0,5 ) x 30 = 35
Άρα η ομάδα 1 θα λάβει το 35% των πρόσθετων και η ομάδα 2 το 65% των πρόσθετων.
2.5.13.6.3 Υπολογισμός των ΧΒΔ και ΠΒΔ ανά συνάντηση
Αφού υπολογισθούν οι ΜΒΔ ανά συνάντηση και γίνουν οι απαραίτητες στρογγυλοποιήσεις, υπολογίζονται οι
αντίστοιχοι ΧΒΔ και ΠΒΔ, εφόσον η βαθμίδα του αγώνα είναι τέτοια, ώστε να απονέμει αυτού του είδους τους
βαθμούς. Υπολογίζονται με βάση τα ποσοστά που αναφέρονται στο άρθρο 2.5.13.

2.5.14

Είδη αγώνων

2.5.14.1

Αγώνες Ζευγών με βαθμολογία ακεραίου Top

2.5.14.1.1 Γενικά
Το είδος αυτό του αγώνα αποτελείται από ένα ή περισσότερα τμήματα τα οποία ονομάζονται ημερίδες. Τα
συμμετέχοντα ζεύγη βαθμολογούνται σε κάθε διανομή με βαθμολογία ακεραίου Top (ή Match Points, βλέπε
οδηγό διαιτητών της ΕΟΜ) και αθροίζονται οι βαθμοί του κάθε ζεύγους για να μετατραπούν τελικώς σε ποσοστό
επί τοις εκατό, το οποίο στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό. Τα συμμετέχοντα ζεύγη κατατάσσονται σε
κάθε ημερίδα ως προς το ποσοστό αυτό και απονέμονται οι αναλογούντες Βαθμοί Διάκρισης.
Ένας αγώνας ζευγών μπορεί να αποτελείται από μια ημερίδα (ανεξάρτητη) ή από περισσότερες. Στην
περίπτωση που αποτελείται από 2 ή περισσότερες ημερίδες εξάγεται και γενική κατάταξη, είτε ανά ζεύγη
(Πρωτάθλημα), αν σε κάθε ημερίδα τα ζεύγη έχουν οριστεί να αγωνίζονται με την ίδια σύνθεση, είτε ανά άτομο
(Πολυήμερο), αν η σύνθεση του ζεύγους επιτρέπεται να αλλάζει ανά ημερίδα (σε αυτή την περίπτωση όμως
απαιτούνται τουλάχιστον 3 ημερίδες, βλέπε 2.5.14.1.3). Στην γενική κατάταξη κάθε αγώνα απονέμονται επίσης
Βαθμοί Διάκρισης, ξεχωριστοί από αυτούς των ημερίδων.
Για τα Πολυήμερα είναι δυνατόν να οριστεί, είτε από την προκήρυξη είτε από άρθρο του παρόντος κανονισμού,
ότι τα ζεύγη ή οι αθλητές έχουν δικαίωμα να αφαιρέσουν το ποσοστό μιας ημερίδας (το χειρότερο που πέτυχαν)
ή να μην αγωνιστούν σε μια ημερίδα και στη γενική κατάταξη να υπολογίζονται μόνο τα ποσοστά των
υπόλοιπων ημερίδων.
Τα ανεπίσημα αποτελέσματα και οι Βαθμοί Διάκρισης (μη επικυρωμένοι) υπολογίζονται και αναρτώνται αμέσως
μετά τη λήξη της ημερίδας. Αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι (π.χ. προχωρημένο της ώρας) και με τη σύμφωνη
γνώμη του διοργανωτή, μπορεί να αναβληθούν για την επόμενη. Τα επίσημα αποτελέσματα αναρτώνται
σύμφωνα με το άρθρο 2.2.25 του παρόντος.

2.5.14.1.2 Ημερίδα ζευγών με βαθμολογία ακεραίου Top
Στον αγώνα αυτόν, τα συμμετέχοντα ζεύγη βαθμολογούνται σε κάθε διανομή με βαθμολογία ακεραίου Top και
αθροίζονται οι βαθμοί του κάθε ζεύγους (Match Points), για να μετατραπούν τελικώς σε ποσοστό επί τοις
εκατό, το οποίο στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό. Τα συμμετέχοντα ζεύγη κατατάσσονται ως προς το
ποσοστό αυτό.
Η ημερίδα μπορεί να είναι «ανεξάρτητη» ή να είναι τμήμα ενός αγώνα μεγαλύτερης έκτασης που αποτελείται
από τουλάχιστον 2 ημερίδες.
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2.5.14.1.3 Πολυήμερο ζευγών με ατομική κατάταξη και βαθμολογία ακεραίου Top
Ο αγώνας αυτός προκύπτει από την σύνθεση 3 τουλάχιστον ημερίδων ζευγών με βαθμολογία ακεραίου Top.
Σε αγώνες 5ης ή 6ης βαθμίδας απαιτούνται τουλάχιστον πέντε (5) ημερίδες.
Υπολογίζεται ο μέσος όρος των ποσοστών, που πέτυχε ο κάθε αθλητής στην κάθε μία ημερίδα του πολυημέρου.
Υπολογίζεται η γενική κατάταξη των συμμετεχόντων ως προς τον μέσο όρο των ποσοστών.
Για να συμπεριληφθεί ένας αθλητής στη γενική κατάταξη, πρέπει σωρευτικά:
α) Να έχει λάβει μέρος τουλάχιστον σε όλες τις ημερίδες πλην μίας.
β) Να έχει λάβει μέρος στην τελευταία ημερίδα αλλά μόνο αν πρόκειται για αγώνα 4ης βαθμίδας ή
υψηλότερης.
Αν ο αθλητής συμμετάσχει σε όλες τις ημερίδες τότε εξαιρείται η ημερίδα με το χαμηλότερο ποσοστό του.

2.5.14.1.4 Πρωτάθλημα ζευγών με κατάταξη ανά ζεύγος και βαθμολογία ακεραίου Top
Ο αγώνας αυτός προκύπτει από την σύνθεση 2 τουλάχιστον ημερίδων ζευγών με βαθμολογία ακεραίου Top.
Στον αγώνα αυτόν συμμετέχουν σε όλες τις ημερίδες τα ίδια ζεύγη.
Υπολογίζεται ο μέσος όρος των ποσοστών που πέτυχε το κάθε ζεύγος στην κάθε μία ημερίδα του πολυημέρου.
Γίνεται η γενική κατάταξη των συμμετεχόντων ζευγών ως προς:
α) τον μέσο όρο των ποσοστών των ημερίδων αν το Top της κάθε ημερίδας δεν ήταν το ίδιο σε όλες τις
ημερίδες.
β) το ποσοστό το οποίο θα προκύψει από τον μέσο όρο των βαθμών (Match Points) όλων των ημερίδων, αν
το Top της κάθε ημερίδας ήταν το ίδιο σε όλες τις ημερίδες.

2.5.14.1.5 Ταυτόχρονος Αγώνας ζευγών
Ο αγώνας αυτός προκύπτει από την σύνθεση 2 ή περισσοτέρων αγώνων με τις ίδιες διανομές που διεξάγονται
ταυτόχρονα σε διαφορετικά εντευκτήρια ή Σωματεία ή τοποθεσίες (πόλεις, χώρες κλπ.). Ο αγώνας αυτός
μπορεί να γίνει σε μία ή περισσότερες ημερίδες (πολυήμερο). Τα αποτελέσματα στη συνέχεια ενοποιούνται και
έτσι σε κάθε ημερίδα έχουμε δυο κατατάξεις: μια του αγώνα που έγινε στη συγκεκριμένη τοποθεσία από το
συγκεκριμένο Σωματείο και μια του ενιαίου αγώνα. Εφόσον πρόκειται για πολυήμερο έχουμε, ομοίως, δύο
γενικές (συγκεντρωτικές) κατατάξεις.
Για να γίνει ένας ταυτόχρονος αγώνας Ζευγών θα πρέπει να διασφαλίζεται (βλέπε και άρθρο 2.2.10):
1. Η επιμέλεια παραγωγής και η μυστικότητα των διανομών.
Ο τρόπος που θα παράγονται και θα μεταβιβάζονται οι διανομές από την ΕΟΜ ή από το ένα Σωματείο στα
υπόλοιπα Σωματεία θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι δεν θα υπάρξει η παραμικρή διαρροή. Ως εκ τούτου, θα
πρέπει να γνωστοποιηθεί στην ΕΟΜ ποιο Σωματείο θα αναλάβει την προετοιμασία της διοργάνωσης αυτής
(Κεντρικός Διοργανωτής) καθώς και το όνομα του υπευθύνου, Πτυχιούχου, Επίσημου ή Εθνικού Διαιτητού,
που θα επιμελείται όλης της διαδικασίας της διοργάνωσης, καθώς και τους Διαιτητές (τουλάχιστον
Πτυχιούχους για την Αθήνα και Έμπειρους για την Περιφέρεια) που θα διευθύνουν στα υπόλοιπα Σωματεία.
Επί πλέον διευκρινίζεται ότι θα πρέπει να ληφθεί από μέρους του Κεντρικού Διοργανωτή ιδιαίτερη μέριμνα
για τον τρόπο αποστολής των διανομών προς τα υπόλοιπα Σωματεία, ώστε να διασφαλίζεται αφ' ενός μεν
η μυστικότητα των διανομών, αφ' ετέρου δε η έγκαιρη αποστολή και λήψη τους.
2. Η σχεδόν ταυτόχρονη ώρα έναρξης .
Είναι επιθυμητό όλα τα Σωματεία που συμμετέχουν στην διοργάνωση αυτή να αρχίζουν τον αγώνα τους
την ίδια ώρα. Εφόσον όμως υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες, που επιβάλλουν κλιμακωτή ώρα έναρξης,
επιτρέπεται διαφοροποίηση της ώρας έναρξης μέχρι και δύο (2) ώρες. Πάντως, σε καμία περίπτωση δεν
είναι αποδεκτό να τελειώνει ένα Σωματείο την ημερίδα του ταυτόχρονου ενώ κάποιο άλλο δεν έχει
ξεκινήσει τη δική του.
3. Η έγκαιρη λήψη των διανομών
Σε περίπτωση που για τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατή η έγκαιρη λήψη των διανομών από κάποιο
Σωματείο, τότε αυτό, αυτομάτως, θα εξαιρείται της ημερίδας αυτής.
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Η διαδικασία υπολογισμού των Βαθμών Διάκρισης των ημερίδων και των γενικών κατατάξεων πολυημέρου
αγώνα κάθε συγκεκριμένου Σωματείου είναι ίδια με αυτή των κανονικών ημερίδων ή των πολυημέρων. Στις
ενοποιημένες όμως κατατάξεις τόσο των ημερίδων όσο και τις γενικές πολυήμερου ταυτόχρονου αγώνα
απονέμονται το 50% των αναλογούντων ΒΔ σε όλους τους, σύμφωνα με τον Κανονισμό, δικαιούχους.
Το ΔΣ ΕΟΜ, με εκάστοτε απόφασή του, μπορεί να καθορίζει επιπλέον περιορισμούς ή να διευκρινίζει
διαδικαστικά θέματα για την διεξαγωγή ταυτόχρονων αγώνων.

2.5.14.1.6 Αγώνας ζευγών με νικητές κατά άξονα Α/Δ και Β/Ν
Σε αγώνες που έχουν εγκριθεί από την ΕΟΜ, προβλέπεται από την προκήρυξη του αγώνα και γίνονται με την
κατάλληλη κίνηση, η γενική κατάταξη μπορεί να χωριστεί σε δύο τμήματα, ένα για κάθε άξονα. Επομένως θα
υπάρχουν διαφορετικοί νικητές για κάθε άξονα.
Ισχύουν τα εξής:
α) Υπολογίζονται καταρχήν οι Βαθμοί Διάκρισης όλων των ειδών που αντιστοιχούν στην ενιαία βαθμολογία,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον παρόντα κανονισμό.
β) Οι δικαιούχοι ισομοιράζονται στους δύο άξονες, πριν τη στρογγυλοποίηση.
Οι Βαθμοί Διάκρισης που απονέμονται σε κάθε νικητή ισούνται με το 67% των αντιστοίχων ΒΔ της ενιαίας
βαθμολογίας.
2.5.14.2

Αγώνας Ζευγών με βαθμολογία IMPs/VPs

2.5.14.2.1 Γενικά
Το είδος αυτό του αγώνα μπορεί να αποτελείται από μια ή περισσότερες ημερίδες.
Στον αγώνα αυτόν τα συμμετέχοντα ζεύγη βαθμολογούνται σε κάθε διανομή με βαθμολογία IMPs. Σε κάθε
γύρο (συνάντηση), που δεν μπορεί να περιλαμβάνει λιγότερες από 2 διανομές, υπολογίζεται η διαφορά
βαθμολογίας κάθε διανομής από το μέσο όρο της βαθμολογίας που προκύπτει από όλες τις συναντήσεις του
εν λόγω γύρου και μετατρέπεται σε IMPs. Το σύνολο των IMPs κάθε συνάντησης μετατρέπεται σε VPs (Victory
Points) με τη χρήση ανάλογης κλίμακας μετατροπής.
Τα συμμετέχοντα ζεύγη κατατάσσονται ως προς το σύνολο των VPs που συγκέντρωσαν από όλες τις
συναντήσεις. Αν ο αγώνας αποτελείται από δύο ή περισσότερες ημερίδες αθροίζονται τα VPs όλων των
ημερίδων και τα ζεύγη κατατάσσονται σύμφωνα με το σύνολο των VPs που πέτυχαν. Για συμβεί αυτό, θα
πρέπει όλα τα ζεύγη σε όλες τις ημερίδες να έχουν παίξει τον ίδιο αριθμό διανομών ανά συνάντηση και τον ίδιο
αριθμό συναντήσεων. Σε περίπτωση Bye θα γίνεται αναγωγή με τον τρόπο που γίνεται στα ζεύγη με
βαθμολογία ακεραίου Top.
Κατά τα άλλα ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 2.5.14.1 του παρόντος Κανονισμού.

2.5.14.2.2 Αγώνας Ζευγών με βαθμολογία IMPs / VPs και κίνηση Swiss – Danish
Στον αγώνα αυτόν το κάθε συμμετέχον ζεύγος αντιμετωπίζει σε κάθε ημερίδα ένα ή περισσότερα από τα άλλα
ζεύγη. Σε κάθε γύρο (συνάντηση), υπολογίζεται η διαφορά βαθμολογίας κάθε διανομής από το μέσο όρο της
βαθμολογίας που προκύπτει από όλες τις συναντήσεις του εν λόγω γύρου και μετατρέπεται σε IMPs. Το σύνολο
των IMPs κάθε συνάντησης μετατρέπεται σε VPs με τη χρήση ανάλογης κλίμακας μετατροπής.
Μετά από κάθε γύρο, γίνεται κατάταξη ως προς τα VPs που έχει αποκομίσει το κάθε ζεύγος από τις μέχρι τη
στιγμή εκείνη συναντήσεις. Έτσι, στον επόμενο γύρο, το πρώτο ζεύγος θα συναντήσει το δεύτερο, το τρίτο
το τέταρτο, το πέμπτο το έκτο, κ.ο.κ.
Τα συμμετέχοντα ζεύγη κατατάσσονται τελικά ως προς το σύνολο των VPs που συγκέντρωσαν από όλες τις
συναντήσεις.
Ο διοργανωτής, από την προκήρυξη ή με ανακοίνωση, πρέπει να έχει προβλέψει πριν από την έναρξη των
αγώνων, αν και σε ποιους γύρους επιτρέπεται ένα ζεύγος να αντιμετωπίσει ξανά κάποιο ζεύγος που έχει ήδη
αντιμετωπίσει προηγουμένως. Επίσης, με τον ίδιο τρόπο, πρέπει να έχει προβλέψει αν στην βαθμολόγηση των
διανομών συνυπολογίζονται όλα τα αποτελέσματα ή αφαιρείται ορισμένος αριθμός ακραίων αποτελεσμάτων ή
ενισχύονται ορισμένα μεσαία.
Κατά τα άλλα ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 2.5.14.1 του παρόντος Κανονισμού.
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2.5.14.3

Αγώνας Ατομικός με βαθμολογία ακεραίου Top

Είναι ένας αγώνας ζευγών με βαθμολογία ακεραίου Top και ατομική κατάταξη, κατά τον οποίο, σε κάθε γύρο
ή διανομή, ο κάθε συμμετέχων αλλάζει συμπαίκτη με την εφαρμογή της κατάλληλης κίνησης. Στο τέλος
αθροίζονται οι βαθμοί (Match Points) του κάθε αθλητή για να μετατραπούν τελικώς σε ποσοστό επί τοις εκατό,
το οποίο στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό. Οι συμμετέχοντες αθλητές κατατάσσονται ως προς το
ποσοστό αυτό.
Το είδος αυτό του αγώνα μπορεί να αποτελείται από μια ή περισσότερες ημερίδες, οπότε ισχύουν οι αντίστοιχες
διατάξεις που αφορούν τα Πολυήμερα ή τα Πρωταθλήματα ζευγών του παρόντος.
Κατά τα άλλα ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 2.5.14.1 του παρόντος Κανονισμού.
2.5.14.4

Αγώνες Ομάδων με βαθμολογία IMPs / VPs

2.5.14.4.1 Γενικά
Το είδος αυτό του αγώνα αποτελείται από ένα ή περισσότερα τμήματα που ονομάζονται συναντήσεις.
Συνάντηση είναι ο αγώνας δύο ομάδων μεταξύ τους. Σε κάθε συνάντηση οι ομάδες βαθμολογούνται σε κάθε
διανομή με βαθμολογία IMPs. Σε κάθε συνάντηση, όπου δεν μπορεί να παίζονται λιγότερες από 2 διανομές,
υπολογίζονται οι διαφορές βαθμολογίας κάθε διανομής και μετατρέπονται σε IMPs. Εφόσον ο αγώνας μεταξύ
δυο ομάδων δεν είναι αυτόνομος (knock out), τα IMPs μετατρέπονται σε VPs με τη χρήση ανάλογης κλίμακας
μετατροπής. Κάθε συνάντηση μπορεί να χωρίζεται σε τμήματα (ημίχρονα), υπό την προϋπόθεση ότι σε κάθε
ημίχρονο θα παίζονται τουλάχιστον οκτώ (8) διανομές.
Ο αγώνας ομάδων χωρίζεται επίσης σε ένα ή περισσότερα τμήματα που ονομάζονται ημερίδες. Μια ημερίδα
μπορεί να περιέχει μια ή περισσότερες συναντήσεις ή μέρη μίας ή περισσοτέρων συναντήσεων. Εφόσον σε μία
ημερίδα κάθε ομάδα αντιμετωπίσει όλες τις άλλες σε 2 ή περισσότερες διανομές την κάθε μια τότε και μόνο
μπορούν να απονεμηθούν Βαθμοί Διάκρισης ανά ημερίδα σύμφωνα και με όσα αναφέρει το άρθρο 2.5.14.4.4.
Ένας αγώνας ομάδων μπορεί να αποτελείται από μια ημερίδα (ανεξάρτητη) ή από περισσότερες (πολυήμερος).
Στην γενική κατάταξη κάθε αγώνα απονέμονται επίσης Βαθμοί Διάκρισης, ξεχωριστοί από αυτούς των ημερίδων
και των συναντήσεων.
Τα ανεπίσημα αποτελέσματα και οι Βαθμοί Διάκρισης (μη επικυρωμένοι) υπολογίζονται και αναρτώνται αμέσως
μετά τη λήξη είτε της ημερίδας είτε της συνάντησης. Αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι (π.χ. προχωρημένο της
ώρας) και με τη σύμφωνη γνώμη του διοργανωτή, μπορεί να αναβληθούν για την επόμενη. Τα επίσημα
αποτελέσματα αναρτώνται σύμφωνα με το άρθρο 2.2.25 του παρόντος.

2.5.14.4.2 Ημερίδα ομάδων με βαθμολογία IMPs / VPs και κίνηση όλοι εναντίον όλων
Στον αγώνα αυτόν οι συμμετέχουσες ομάδες αντιμετωπίζουν η κάθε μία όλες τις άλλες. Σε κάθε συνάντηση,
δεν μπορεί να παίζονται λιγότερες από 2 διανομές. Οι συμμετέχουσες ομάδες κατατάσσονται ως προς το
σύνολο των VPs που συγκέντρωσαν από όλες τις συναντήσεις.
Η ημερίδα μπορεί να είναι «ανεξάρτητη» ή να είναι τμήμα ενός αγώνα μεγαλύτερης έκτασης.

2.5.14.4.3 Πολυήμερο ομάδων με βαθμολογία IMPs / VPs και κίνηση όλοι εναντίον όλων
Στον αγώνα αυτόν κάθε ομάδα αντιμετωπίζει σε κάθε ημερίδα μία ή περισσότερες από τις άλλες ομάδες. Αφού
το πολυήμερο ολοκληρωθεί, κάθε μία ομάδα θα έχει αντιμετωπίσει όλες τις άλλες. Το πολυήμερο πρέπει να
αποτελείται από τουλάχιστον δύο (2) ημερίδες (ή τουλάχιστον τέσσερις (4) εφόσον πρόκειται για πολυήμερο
5ης ή 6ης βαθμίδας).
Οι συμμετέχουσες ομάδες κατατάσσονται ως προς το σύνολο των VPs που συγκέντρωσαν από όλες τις
συναντήσεις.

2.5.14.4.4 Πολυήμερο ομάδων με βαθμολογία IMPs / VPs και κίνηση τύπου Whist (Mini Match)
O αγώνας αυτός αποτελείται από τουλάχιστον δύο (2) ημερίδες ομάδων, όπου, σε κάθε ημερίδα, η κάθε
συμμετέχουσα ομάδα αντιμετωπίζει όλες τις άλλες, σε συναντήσεις τουλάχιστον 2 διανομών. Σε περίπτωση
πολυημέρου 5ης ή 6ης βαθμίδας, απαιτούνται τουλάχιστον 4 ημερίδες.
Σε κάθε ημερίδα συμμετέχουν οι ίδιες ομάδες.
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Αφού το πολυήμερο ολοκληρωθεί, για κάθε μία συνάντηση αθροίζονται τα επιτευχθέντα IMPs σε όλες τις
ημερίδες, και το σύνολο μετατρέπεται εν συνεχεία σε VPs με τη χρήση της αντίστοιχης κλίμακας μετατροπής.
Οι συμμετέχουσες ομάδες κατατάσσονται ως προς το σύνολο των VPs που συγκέντρωσαν από όλες τις
συναντήσεις.
Στη γενική κατάταξη απονέμονται Βαθμοί Διάκρισης που υπολογίζονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο του
πολυημέρου ομάδων με κίνηση όλοι εναντίον όλων (βλέπε άρθρο 2.5.14.4.3).

2.5.14.4.5 Πολυήμερο ομάδων με βαθμολογία IMPs / VPs και κίνηση Swiss – Danish
Στον αγώνα αυτόν η κάθε συμμετέχουσα ομάδα αντιμετωπίζει σε κάθε ημερίδα μία ή περισσότερες από τις
άλλες ομάδες.
Μετά από κάθε γύρο (συνάντηση), γίνεται κατάταξη ως προς τα VPs που έχει αποκομίσει η κάθε ομάδα από
τις μέχρι τη στιγμή εκείνη συναντήσεις. Στη συνέχεια, δηλαδή στον επόμενο γύρο, η πρώτη ομάδα θα
συναντήσει τη δεύτερη, η τρίτη την τέταρτη, η πέμπτη την έκτη, κ.ο.κ.
Οι συναντήσεις ομάδων στο τριολέ δεν λαμβάνονται υπόψη στους επόμενους γύρους (θεωρείται ότι δεν έγιναν)
και οι ομάδες μπορεί να ξανασυναντηθούν και πάλι πριν από τους τελικούς «δανικούς» γύρους.
Οι συμμετέχουσες ομάδες κατατάσσονται τελικά ως προς το σύνολο των VPs που συγκέντρωσαν από όλες τις
συναντήσεις.
Βαθμοί Διάκρισης απονέμονται ανά συνάντηση και στην γενική κατάταξη.
2.5.14.5

Αγώνες Τριάθλου (ή πολυάθλου)

2.5.14.5.1 Γενικά
Τρίαθλο (στο εξής αναφέρεται ως τρίαθλο και το οποιοδήποτε «πολύαθλο») είναι ένας πολυήμερος αγώνας,
του οποίου το κάθε «άθλημα» αποτελείται από μία ξεχωριστή μορφή αγώνα, όπως αυτοί περιγράφονται από
τον παρόντα κανονισμό.
Ένα άθλημα μπορεί να αποτελείται από μία ή περισσότερες ημερίδες.
Ένα Τρίαθλο αποτελείται από τουλάχιστον 3 αθλήματα.
Η γενική κατάταξη προκύπτει με συνδυασμό των βαθμολογιών των επί μέρους αθλημάτων, έτσι όπως αυτή
έχει εγκριθεί από την αρμόδια επιτροπή της ΕΟΜ (ΣΜΑΔ) και έχει ανακοινωθεί από τον διοργανωτή πριν την
έναρξη του πρώτου αθλήματος.

2.5.14.5.2 Τρόπος υπολογισμού των Βαθμών Διάκρισης
Για να απονεμηθούν Βαθμοί Διάκρισης γενικής κατάταξης σε ένα Τρίαθλο, πρέπει τούτο να αποτελείται από
τουλάχιστον 3 αθλήματα τα οποία να ολοκληρωθούν σε τουλάχιστον 4 ημερίδες.
Ως αριθμός δικαιούχων της γενικής κατάταξης καθορίζεται ο μέσος όρος των δικαιούχων κάθε αθλήματος, με
πολλαπλασιασμό: επί ένα 1 για ατομικό, επί 2 για ζεύγη, και επί 5 για ομάδες, πριν τη στρογγυλοποίηση, ώστε
ο τελικός αριθμός δικαιούχων να αναφέρεται, όπως και η τελική κατάταξη σε αθλητές.
Σε κάθε άθλημα:
1. Το κάθε επί μέρους άθλημα, ανήκει στην ίδια βαθμίδα με αυτήν στην οποία έχει υπαχθεί το Τρίαθλο.
2. Οι Βαθμοί Διάκρισης για το κάθε άθλημα υπολογίζονται με τρόπο, όπως αυτός περιγράφεται στον παρόντα
κανονισμό.

2.5.15

Τμηματοποιημένοι Αγώνες (Stratified)

2.5.15.1

Ορισμός

Ένας αγώνας ορίζεται ως τμηματοποιημένος αν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
1.
2.
3.
4.

Έχει προκηρυχθεί ως τέτοιος
Ανήκει στην 5η ή ανώτερη βαθμίδα
Συμμετέχουν σε αυτόν τουλάχιστον 24 παίκτες (6 τραπέζια).
Σε καθένα από τα αυτόνομα τμήματά του (βλέπε άρθρο 2.5.15.2) συμμετέχουν τουλάχιστον 6 ζεύγη ή 3
ομάδες.
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5. Εφόσον πρόκειται για γενική κατάταξη, αυτή πρέπει να είναι γενική κατάταξη ζευγών ή ομάδων.
2.5.15.2

Τρόπος Διεξαγωγής

Ο αγώνας μπορεί να χωριστεί σε δύο ή τρία τμήματα με τα εξής όρια κατηγοριών: 1-16 (υποχρεωτικό να
υφίσταται), 1-9, 1-6.
Καθένα από τα αυτόνομα τμήματα (δηλαδή αφαιρώντας τους συμμετέχοντες που ανήκουν και σε άλλα
τμήματα) θα πρέπει να είναι έγκυρος αγώνας, με βάση τις προϋποθέσεις του παρόντος κανονισμού (βλέπε
άρθρο 2.5.3).
Το Τμήμα που δεν έχει άνω όριο (Open) καλείται Α' Τμήμα, το αμέσως επόμενο Β' Τμήμα και το τελευταίο (αν
υπάρχει) Γ' Τμήμα.
2.5.15.3

Υπολογισμός Βαθμών Διάκρισης

Για τον υπολογισμό των βαθμών διάκρισης ισχύουν τα παρακάτω:
1. Σε κάθε τμήμα, για τον υπολογισμό του συντελεστή συμμετοχής (2.5.13.2.Β) υπολογίζονται οι
συμμετέχοντες που ανήκουν αποκλειστικά στο τμήμα αυτό. Για το Α΄ τμήμα δεν υφίσταται ελάχιστος
συντελεστής συμμετοχής.
2. Ορίζεται ο Συντελεστής Τμήματος που ισχύει πολλαπλασιαστικά με τους υπόλοιπους συντελεστές για τον
υπολογισμό των Βαθμών Διάκρισης του αγώνα ως εξής:
α) Για το Α' Τμήμα: 1,00 + 0,05 x (συνολικός αριθμός Τμημάτων του αγώνα)
β) Για κάθε άλλο Τμήμα:
𝟐 × √𝟏 − 𝑿/𝜮 , όπου Σ ο συνολικός αριθμός τραπεζιών και Χ ο αριθμός των τραπεζιών που ανήκουν
μόνο στο Χ’ Τμήμα. Κατ’ ελάχιστον ο συντελεστής αυτός ισούται με 1.05
3. Για τον υπολογισμό των βαθμών διάκρισης που απονέμονται από τη γενική κατάταξη, υπολογίζονται οι
βαθμοί διάκρισης για κάθε τμήμα ξεχωριστά και πολλαπλασιάζονται με το Συντελεστή Τμήματος.
Αφού απονεμηθούν οι βαθμοί διάκρισης, για κάθε τμήμα ξεχωριστά, κάθε συμμετέχων λαμβάνει τους μέγιστους
βαθμούς διάκρισης ανά είδος από όλα τα τμήματα στα οποία συμμετέχει.

2.5.16

Αγώνες μη προβλεπόμενοι από τον Κανονισμό αυτό

Οι διοργανωτές οφείλουν να διοργανώνουν αγώνες με μορφή που περιγράφεται σαφώς σε μία από τις
παραπάνω κατηγορίες και αφού έχουν ικανοποιηθεί όλες οι προδιαγραφές και περιοριστικές διατάξεις.
Αν ένας διοργανωτής οργανώσει αγώνες που δεν αναφέρονται σε κάποιο από τα παραπάνω άρθρα, τότε δεν
απονέμονται Βαθμοί Διάκρισης, εκτός αν έχει δοθεί σχετική άδεια από την ΕΟΜ μετά από αίτηση του
ενδιαφερομένου διοργανωτή, στην οποία να αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες της οργάνωσης του αγώνα
(τρόπος βαθμολογίας, κίνηση, συμμετέχοντες, έκταση κ.λπ.). Βλέπε και το άρθρο 2.2.4.1 περί υποχρεώσεων
των διοργανωτών.

2.5.17

Γενική διάταξη

Οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις νόμων και λοιπών Κανονιστικών Πράξεων σχετικών με το αντικείμενο του
παρόντος Κανονισμού που ισχύουν κάθε φορά, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού.
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Κανονισμός αρ. 3
3.1

Εθνικές Ομάδες

Εθνικές Ομάδες - Εθνικές Αποστολές

1. Οι βασικές Εθνικές Ομάδες είναι τρεις: η Εθνική Ομάδα Open, η Εθνική Ομάδα Γυναικών και η Εθνική
Ομάδα Νέων. Επίσης συγκροτούνται Εθνικές Ομάδες Mixed, Seniors κ.λπ. κατά περίπτωση,
χρηματοδοτούμενες ή μη.
2. Ως Εθνική Αποστολή χαρακτηρίζεται, με απόφαση του ΔΣ της ΕΟΜ, μία ομάδα αθλητών που θα
εκπροσωπήσει επίσημα την Ελλάδα σε διάφορες Διεθνείς Αγωνιστικές Εκδηλώσεις (χρηματοδοτούμενη ή
μη).

3.2

Επιτροπή Εθνικών Ομάδων

1. Η Επιτροπή Εθνικών Ομάδων (στο εξής ΕΕΟ) αποτελείται κατ' ελάχιστον από 3 τακτικά και 2
αναπληρωματικά μέλη, με ενεργή παρουσία στο χώρο. Από τα τακτικά, ένα ή δύο πρέπει να είναι μέλη του
ΔΣ της ΕΟΜ. Ο Πρόεδρός της είναι οπωσδήποτε μέλος του ΔΣ της ΕΟΜ.
2. Ο Πρόεδρος της ΕΕΟ επιλέγει, κατά την κρίση του, τα μέλη της επιτροπής και υποβάλλει την εισήγησή του
προς έγκριση στο ΔΣ της ΕΟΜ. Σε περίπτωση παραιτήσεως μέλους η συμπλήρωση της επιτροπής γίνεται
από το ΔΣ της ΕΟΜ. Μέλος της ΕΕΟ που δηλώνει συμμετοχή σε αγώνες επιλογής Εθνικών Ομάδων
αντικαθίσταται προσωρινά από αναπληρωματικό μέλος.
3. Η ΕΕΟ συγκαλείται από τον Πρόεδρό της ή μετά από αίτημα δύο τουλάχιστον μελών της και αποφασίζει
με απλή πλειοψηφία. Σε περίπτωση μειοψηφούσας άποψης, κατά τις συνεδριάσεις της, αυτή καταχωρείται
στα πρακτικά της ΕΕΟ και ανακοινώνεται στο ΔΣ.
4. Η ΕΕΟ είναι αρμόδια να εισηγείται στο ΔΣ της ΕΟΜ για όλα τα θέματα που αφορούν στις τρεις βασικές
Εθνικές Ομάδες (Open, Γυναικών και Νέων), όπως και για όποια Εθνική Ομάδα ή Εθνική Αποστολή συσταθεί
κατά περίσταση, όπως είναι: Mixed, Seniors κ.λπ.
5. Η ΕΕΟ επιβλέπει το έργο των αρμοδίων οργάνων (αρχηγοί, προπονητές, διοργανωτές κ.λπ.) το οποίο έχει
σχέση με τις Εθνικές Ομάδες.
6. Η ΕΕΟ εξετάζει τις αναφορές των αρχηγών των Εθνικών Ομάδων και αποστολών και τις διαβιβάζει στο ΔΣ
συντάσσοντας σχετική εισήγηση.
7. Η ΕΕΟ εισηγείται στο ΔΣ για:
α) τις Εθνικές Αποστολές στις οποίες πρέπει και μπορεί να λάβει μέρος η Ελλάδα.
β) τον διορισμό και τις αρμοδιότητες του Αρχηγού και του προπονητή κάθε Εθνικής Ομάδας και την επίλυση
οποιουδήποτε οργανωτικού θέματος προκύψει.
γ) θεσμικές αλλαγές, που πρέπει να γίνουν, ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για να βελτιωθεί
το επίπεδο του πρωταθλητικού Μπριτζ, ως και δημιουργία κινήτρων για εκδήλωση μεγαλύτερου
ενδιαφέροντος, αλλά και ανανέωσης στον πρωταθλητικό χώρο.
δ) τον τρόπο επιλογής των Εθνικών Ομάδων σύμφωνα με το άρθρο 3.6 του παρόντος.

3.3

Αρχηγός Εθνικής Ομάδας – Αρμοδιότητες – Υποχρεώσεις

1. Για κάθε Εθνική Ομάδα (στο εξής ΕΟ) ορίζεται από το ΔΣ και ένας παίζων ή μη Αρχηγός, κατόπιν εισήγησης
της ΕΕΟ.
2. Ο ορισμός του Αρχηγού μπορεί να γίνει είτε προ των αγώνων επιλογής είτε μετά.
3. Πριν από τους αγώνες επιλογής ή αμέσως μετά (ανάλογα με το χρόνο ορισμού του) ο Αρχηγός συντάσσει
την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων των μελών της ΕΟ για τη συγκεκριμένη αποστολή, δυνάμενος να τη
συμπληρώνει μεταγενέστερα με νεότερες ανακοινώσεις.
4. Ο Αρχηγός, από κοινού με τον προπονητή, εφ' όσον αυτός έχει οριστεί, καταρτίζει προπονητικό πρόγραμμα
και επιβλέπει την πιστή εφαρμογή του και παρακολουθεί την απόδοση του προπονητή και την προσήλωση
των παικτών στην ιδέα και τις απαιτήσεις της ΕΟ.
5. Κατά την παραμονή στον τόπο των αγώνων της ΕΟ, ο Αρχηγός καταρτίζει, σε συνεργασία με τον
προπονητή, την καθημερινή σύνθεση με διάφορα κριτήρια κατά την κρίση του. Διεκπεραιώνει τη
γραφειοκρατική διαδικασία (lineup, συμφωνία και έκδοση αποτελεσμάτων κ.ά.), δίνει εγκαίρως τα
συστήματα των αντιπάλων με τις υποδείξεις του προπονητή για τα ενδεικνυόμενα συστήματα
αντιμετώπισής τους, υποστηρίζει τις ενστάσεις της ΕΟ, παρευρίσκεται στις σχετικές συγκεντρώσεις
Αρχηγών και παρακολουθεί την όλη συμπεριφορά και κοσμιότητα των παικτών.
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6. Κατά τη διάρκεια των αγώνων ο Αρχηγός έχει απόλυτη δικαιοδοσία να επιβάλλει τις ακόλουθες ποινές:
α)
β)
γ)
δ)

επίπληξη,
επίπληξη με άμεση έγγραφη αναφορά στο ΔΣ,
προσωρινή αποβολή από την Εθνική Ομάδα,
οριστική απομάκρυνση από την αποστολή.
Πέραν της πρώτης, για τις λοιπές ποινές το ΔΣ της ΕΟΜ, επιλαμβανόμενο αυτομάτως, αποφασίζει
παραπομπή στο πειθαρχικό συμβούλιο για επιβολή ή όχι ποινής ή και επαύξηση αυτής που επέβαλε ο
αρχηγός.

7. Ο Αρχηγός είναι και ο οικονομικός διαχειριστής της αποστολής. Εισπράττει, επί αποδώσει, τα εγκεκριμένα
κονδύλια από το ΔΣ της ΕΟΜ και καταβάλλει τυχόν έξοδα που δεν έχουν προπληρωθεί.
8. Μετά την επιστροφή, ο Αρχηγός, εντός μηνός το αργότερο, υποβάλλει στην ΕΟΜ τον οικονομικό
απολογισμό, το πλήρες αρχείο της αποστολής, καθώς και περιγραφική έκθεση επί της πορείας της Ομάδας,
τόσο ως συνόλου ή ζευγών, όσο και ως ατόμων, με παρατηρήσεις και εισηγήσεις για αναγκαίες βελτιώσεις
σε μελλοντικές αποστολές. Μετά τις πιο πάνω ενέργειες, η θητεία του Αρχηγού λήγει, απαλλασσόμενου
των ευθυνών του. Μη συμμόρφωση του Αρχηγού με τις ανωτέρω περιγραφόμενες υποχρεώσεις του
συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.
9. Σε περίπτωση ταυτόχρονης αποστολής πολλών εθνικών ομάδων (πχ. Open, Γυναικών κ.λπ.) ένας εκ των
Αρχηγών ή άλλο πρόσωπο ορίζεται από το ΔΣ της ΕΟΜ ως «Αρχηγός αποστολής», έχοντας αρμοδιότητα
επί Εθνικών θεμάτων, που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της αποστολής, όπως είναι η
εκπροσώπηση της Ελλάδας σε συσκέψεις, ενημερώσεις, ψηφοφορίες, κ.λπ. και των οικονομικών θεμάτων
της προηγούμενης παραγράφου.
10. Ο Αρχηγός υποχρεούται να διευκολύνει τους αθλητές , κατά το εφικτό, προκειμένου να επιτευχθεί η καλή
πορεία της ΕΟ (π.χ. συνθήκες αγώνων, σύμπνοια, ομοψυχία) και δεν επεμβαίνει σε τεχνικά θέματα.

3.4

Προπονητής

1. Για κάθε Εθνική Ομάδα δύναται να υπάρχει και ο αντίστοιχος προπονητής, ο οποίος ορίζεται από το ΔΣ της
ΕΟΜ, μετά από εισήγηση της ΕΕΟ και είναι έμμισθος ή μη.
2. Πριν από την έναρξη των προπονήσεων, ο προπονητής, σε συμφωνία με τον Αρχηγό, καταρτίζει αναλυτικό
πρόγραμμα εργασίας.
3. Ο προπονητής συνεννοείται και ενημερώνει τον εκπρόσωπο του ΔΣ της ΕΟΜ, ο οποίος στην προκειμένη
περίπτωση είναι ο Αρχηγός της ΕΟ, επί της πορείας των προπονήσεων, του ζήλου των αθλητών, της
αγωνιστικής τους κατάστασης κ.λπ. Οφείλει επίσης να υποβάλλει έγγραφες αναφορές, όποτε του ζητηθεί,
λόγω έκτακτου γεγονότος και περιοδικά για λόγους ενημέρωσης.

3.5

Σύνθεση - Διάρκεια Εθνικών Ομάδων

1. Σε αγώνες ομάδων, κάθε βασική Εθνική Ομάδα αποτελείται από τρία ζεύγη. Σε αγώνες ζευγών η εθνική
αποστολή μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα ή λιγότερα των τριών ζευγών.
2. Με απόφαση του ΔΣ της ΕΟΜ είναι δυνατό, κατά την προπονητική περίοδο για αγώνες ομάδων, να
προστεθούν και άλλα ζεύγη στα τρία κατ' αρχήν που προκρίθηκαν. Αν στην ίδια αγωνιστική περίοδο
υπάρχουν περισσότερες της μιας Εθνικές αποστολές, αυτές μπορούν να συγκροτηθούν και από ζεύγη που
έλαβαν μέρος στους πρόσφατους αγώνες επιλογής Εθνικής Ομάδας, με απόφαση του ΔΣ.
3. Η θητεία των ζευγών της Εθνικής Ομάδας διαρκεί ένα έτος, εφόσον η σύνθεσή τους παραμένει αμιγής.
Δυνατόν όμως να παραταθεί η θητεία τους, σε περίπτωση ιδιαίτερης διάκρισης ή σε περίπτωση έκτακτης
ανάγκης, κατόπιν εισήγησης της ΕΕΟ και απόφασης του ΔΣ. Στην περίπτωση αυτή δεν θα διεξαχθούν
αγώνες επιλογής Εθνικής Ομάδας για το χρόνο της παράτασης.

3.6

Τρόπος επιλογής Εθνικής Ομάδας Open

3.6.1

Συστήματα επιλογής – Γενικά

1. Στους αγώνες, εφ' όσον γίνουν με σύστημα ζευγών, μετέχουν, από όσους δηλώσουν ενδιαφέρον για
συμμετοχή, 12 συνδυασμοί ζευγών που συγκεντρώνουν τους περισσότερους Βαθμούς Προεθνικής, εφ'
όσον όμως έχουν άθροισμα τουλάχιστον δέκα (10) τέτοιων βαθμών.
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Σε περίπτωση που δεν συμπληρώνεται ο ως άνω αριθμός των προβλεπόμενων ζευγών, έπονται κατά σειρά
τα ζεύγη με κριτήρια α) το μεγαλύτερο άθροισμα βαθμών Προεθνικής και β) οι περισσότεροι βαθμοί
διάκρισης (πλατινένιοι).
Κάθε αθλητής ζεύγους πρέπει να είναι τουλάχιστον Μετρ (δυναμικότητα 12).
Εξαίρεση στην τελευταία αυτή προϋπόθεση επιτρέπεται, εφ' όσον δεν συμπληρώνεται εξαρχής ο
απαιτούμενος αριθμός των 12 ζευγών, οπότε ισχύουν τα παραπάνω κριτήρια α και β, ανεξαρτήτως
δυναμικότητας.
Σε περίπτωση που υπάρχουν 15 ή περισσότερα ενδιαφερόμενα ζεύγη που πληρούν το κριτήριο των 10
βαθμών Προεθνικής, δυνατό να διεξαχθεί προκριματικός αγώνας, σύμφωνα με την παράγραφο 6.2
2. Στους αγώνες, εφ' όσον γίνουν με σύστημα ομάδων, τα ζεύγη ή οι αθλητές που συμμετέχουν σε κάθε
ομάδα θα πρέπει να συγκεντρώνουν τα κριτήρια που θα ορίσει η προκήρυξη των αγώνων.
Κατόπιν εισήγησης της επιτροπής εθνικών ομάδων το ΔΣ της ΕΟΜ μπορεί, με απόφασή του, να ορίσει και
πρόσθετα, εκτός των παραπάνω, κριτήρια απαραίτητα για την συμμετοχή στους αγώνες επιλογής όπως π.χ.
αριθμό συμμετοχών σε Πανελλήνια πρωταθλήματα, συμμετοχή σε πρόγραμμα προπονήσεων, συμμετοχή σε
ειδικούς αγώνες προπονήσεως στην Ελλάδα ή το εξωτερικό κλπ. Τα κριτήρια αυτά θα πρέπει να οριστούν
τουλάχιστον 6 μήνες πριν από την έναρξη των αγώνων επιλογής και να είναι εφικτή η πραγματοποίησή τους
στο διάστημα που απομένει.

3.6.2

Ενδεικτικά Συστήματα αγώνων επιλογής

3.6.2.1

Αγώνας Ζευγών

Διεξάγεται ένας αγώνας 12 ζευγών με σύστημα «όλοι εναντίον όλων» εναντίον του μέσου όρου ή με σύστημα
διαδοχικής δημιουργίας ομάδας (τετράδας) με κάθε άλλο ζεύγος, σε τουλάχιστον τρεις φάσεις (τρία 3ήμερα)
με σταδιακό αποκλεισμό των ουραγών ζευγών μετά από το πέρας κάθε σταδίου.
Τα τρία (3) πρώτα ζεύγη της κατάταξης θα αποτελούν την Α΄ Εθνική ομάδα Open.
Σε περίπτωση κωλύματος ενός αθλητή ή ζεύγους, τη θέση του θα καταλαμβάνει το επόμενο ζεύγος.
Η δεύτερη τριάδα του τελικού σταδίου θα είναι η Β' Εθνική Ομάδα Open.
Οι υπόλοιπες λεπτομέρειες του αγώνα θα ορίζονται στην προκήρυξη των αγώνων.
3.6.2.2

Αγώνας ομάδων

Γίνεται ένας αγώνας τεσσάρων ομάδων (το πολύ) που αποτελούνται από 2 ή 3 ζεύγη η κάθε μία και έχουν
τους περισσότερους Βαθμούς Προεθνικής (άθροισμα των τεσσάρων αθλητών που έχουν τους περισσότερους
βαθμούς ανά ομάδα). Ο αγώνας μπορεί να γίνει είτε με σύστημα όλοι εναντίον όλων με Υπερτελικό knock out,
είτε με knock out εξαρχής, είτε με διπλό knock out εξαρχής, ανάλογα με την εισήγηση της ΕΕΟ και την απόφαση
του ΔΣ της ΕΟΜ.
Οι υπόλοιπες λεπτομέρειες του αγώνα θα ορίζονται στην προκήρυξη των αγώνων.
Η νικήτρια ομάδα θα αποτελεί την Α΄ Εθνική ομάδα Open και η ηττημένη του τελικού ή Υπερτελικού την Β΄
Εθνική ομάδα Open.
Αν η νικήτρια ομάδα (ή η μόνη που θα δηλώσει συμμετοχή) είναι 4μελής, θα προστεθεί σ' αυτήν ένα ζεύγος
που συγκεντρώνει τα απαιτούμενα κριτήρια, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Εθνικών Ομάδων και απόφασης
του ΔΣ της ΕΟΜ, προκειμένου να συμπληρωθεί η σύνθεση της Εθνικής Ομάδας.
3.6.2.3

Μικτό σύστημα

Γίνεται πρώτα ένας αγώνας Ζευγών με σύστημα «όλοι εναντίον όλων» και στη συνέχεια ορισμένος αριθμός
ζευγών που τερμάτισαν στις πρώτες θέσεις της κατάταξης σχηματίζει 6μελείς ή 4μελείς ομάδες οι οποίες
συνεχίζουν να αγωνίζονται μεταξύ τους μέχρι να αναδειχτεί η Εθνική ομάδα. Στο σύστημα αυτό το πρώτο
ζεύγος του αρχικού αγώνα ζευγών μπορεί να οριστεί ότι αποτελεί το ένα από τα ζεύγη της Εθνικής ομάδας
χωρίς περαιτέρω αγώνα. Οι υπόλοιπες λεπτομέρειες του αγώνα θα ορίζονται στην προκήρυξη των αγώνων.
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3.6.2.4

Προκριματικοί αγώνες

Στα παραπάνω συστήματα το ¼ των ζευγών (3 ζεύγη) ή των ομάδων (μια ομάδα) που θα συμμετάσχουν,
δυνατό να προκριθούν μέσω προκριματικών αγώνων.

3.6.3

Άλλα συστήματα

Πέραν των ανωτέρω περιγραφόμενων συστημάτων το ΔΣ της ΕΟΜ με αυξημένη πλειοψηφία δύναται να
αποφασίσει και οποιονδήποτε άλλον τρόπο επιλογής για την Εθνική Ομάδα Open.

3.6.4

Βαθμοί Προεθνικής

Οι Βαθμοί Προεθνικής κατακτώνται ως εξής:
Ο κάθε αθλητής που διακρίθηκε στους αγώνες του πίνακα που ακολουθεί, παίρνει, ανάλογα με τη σειρά
κατάταξής του, ορισμένους Βαθμούς Προεθνικής, όπως αυτοί αναγράφονται στον πίνακα.
Οι Βαθμοί Προεθνικής, που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, ισχύουν για τις τρεις τελευταίες
διοργανώσεις του κάθε αγώνα. Στην πιο πρόσφατη διοργάνωση ενός αγώνα προσμετρώνται όλοι, για την
προηγούμενη προσμετρώνται τα δυο τρίτα (2/3) και για την προ-προηγούμενη προσμετράται το ένα τρίτο
τους (1/3). Οι πιο παλιοί δεν υπολογίζονται. Το δεκαδικό μέρος των βαθμών θα στρογγυλοποιείται στο δεύτερο
ψηφίο.
Εφόσον κάποιος από τους αγώνες αυτούς καταργηθεί ή αλλάξει εντελώς χαρακτήρα, οι βαθμοί που
απονεμήθηκαν ισχύουν εξ ολοκλήρου για όλο το επόμενο ημερολογιακό έτος (π.χ. αν ο αγώνας έγινε Μάιο, οι
Βαθμοί που απονεμήθηκαν ισχύουν για όλο τον επόμενο χρόνο).
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΗΣ (ανά αθλητή)
ΑΓΩΝΕΣ ΟΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΟΝΤΑΙ ΒΑΘΜΟΙ ΠΡΟΕΘΝΙΚΗΣ
ΣΕΙΡΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ

ΚΥΠΕΛΛΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΠΡ. ΖΕΥΓΩΝ

ΠΡ. ΟΜΑΔΩΝ

ΠΡ. MASTERS

ΟΜΑΔΩΝ

ΖΕΥΓΏΝ SWISS

ΖΕΥΓΩΝ ΓΥΝ.

1

24

24

24

20

18

24

2

21

19

21

15

16

21

3

18

15

18

11

14

18

4

16

11

16

7

12

16

5

14

7

14

4

10

14

6

12

3

12

1

8

12

7

10

10

6

10

8

8

8

5

8

9

6

6

4

6

10

4

4

3

4

11

2

2

2

2

12

1

1

1

1

Σε περίπτωση ισοβαθμίας ζευγών σε βαθμούς Προεθνικής, ισχύουν κατά σειρά τα εξής κριτήρια διαχωρισμού:
α) οι ΒΠ στο τελευταίο Πανελλήνιο Masters
β) οι ΒΠ στο τελευταίο Πανελλήνιο Ζευγών
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γ)
δ)
ε)
στ)

οι ΒΠ στο τελευταίο Πανελλήνιο Swiss Ζευγών
οι ΒΠ στο τελευταίο Πανελλήνιο Ομάδων
οι ΒΠ στο τελευταίο Πανελλήνιο Κύπελλο Ομάδων
μετά από κλήρωση ενώπιον του ΔΣ με την προϋπόθεση ότι και τα δύο ζεύγη έχουν συμμετάσχει στους
συγκεκριμένους αγώνες.

3.7

Τρόπος επιλογής Εθνικών Ομάδων Γυναικών και Νέων

Ο τρόπος επιλογής της εθνικής ομάδας γυναικών είναι ανάλογος με τον αντίστοιχο της εθνικής ομάδας Open.
Θα τηρείται ξεχωριστός πίνακας με «Βαθμούς Προεθνικής γυναικών» (ΒΠΓ).
Οι ΒΠΓ απονέμονται ακριβώς όπως οι βαθμοί Προεθνικής της Open με την εξής διαφοροποίηση: Ως σειρά
κατατάξεως θα λογίζεται η σειρά τερματισμού στο εκάστοτε πρωτάθλημα (εξ αυτών που αναφέρονται στον
πίνακα του άρθρου 3.6.4) μεταξύ των αμιγώς γυναικείων συνθέσεων (αμιγώς γυναικείο ζεύγος σε αγώνες
ζευγών ή αμιγώς γυναικείες ομάδες σε αγώνες ομάδων). Όμως, σε καμία περίπτωση, δεν θα απονέμονται ΒΠΓ
αν το ζεύγος ή ομάδα δεν έχει πετύχει τουλάχιστον ποσοστό 52% σε αγώνες ζευγών ή 10,40 VPs κατά μέσο
όρο σε αγώνες ομάδων.
Στους αγώνες επιλογής των κατηγοριών αυτών (γυναικών και νέων) συμμετέχουν το πολύ 12 ζεύγη ή 4 ομάδες.
Σε κάθε περίπτωση η ΕΕΟ εισηγείται, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων (Βαθμοί Προεθνικής, ΒΔ, Δείκτης
Δυναμικότητας, αποτελέσματα πρόσφατων πρωταθλημάτων) και εγκρίνει το ΔΣ της ΕΟΜ, για τα ζεύγη ή τις
ομάδες και τον αριθμό αυτών που θα λάβουν μέρος, σύμφωνα με τις δηλώσεις ενδιαφέροντος που έχουν
υποβληθεί.
Για τους τρόπους διεξαγωγής των αγώνων επιλογής των Εθνικών Ομάδων Γυναικών ή Νέων ισχύουν καταρχήν
τα αναγραφόμενα στα άρθρα 3.6.2 και 3.6.3. Πέραν των περιγραφόμενων συστημάτων στα παραπάνω άρθρα,
το ΔΣ της ΕΟΜ κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Εθνικών Ομάδων, δύναται να αποφασίσει και οποιονδήποτε
άλλο τρόπο επιλογής. Επίσης το ΔΣ διατηρεί το δικαίωμα να μη διεξάγει αγώνα επιλογής κατόπιν πρότασης της
Επιτροπής Εθνικών ομάδων και με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση. Στην περίπτωση αυτή η σύνθεση των
αντίστοιχων Εθνικών ομάδων θα ορίζεται από επιτροπή εκλεκτόρων, την οποία θα αποτελούν ο προπονητής ή
οι προπονητές της Προεθνικής Νέων ή Γυναικών αντίστοιχα, τη δεδομένη χρονική στιγμή της επιλογής και δύο
(2) ή περισσότερα άτομα, αθλητές του αγωνιστικού Μπριτζ, αναγνωρισμένης αξίας, (εμπειρίας και ήθους) που
θα ορίζονται από το ΔΣ για να παρακολουθούν τις προπονήσεις της αντίστοιχης Προεθνικής. Η επιτροπή
εκλεκτόρων συγκροτείται και συγκαλείται με απόφαση του ΔΣ της ΕΟΜ.

3.8

Υποψηφιότητες ζευγών Προεθνικής

Οι υποψηφιότητες των ζευγών υποβάλλονται επί εντύπου αιτήσεως που εκδίδει η ΕΕΟ και συνυπογράφονται
και από τους δύο αθλητές. Η υπογραφή και υποβολή της αίτησης σημαίνει αυτόματη αποδοχή όλων των όρων
της προκήρυξης των αγώνων. Η εκ των υστέρων υπαναχώρηση συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.

3.9

Τρόπος επιλογής ειδικών Εθνικών Ομάδων ή αποστολών

Τα κριτήρια επιλογής άλλων Εθνικών Ομάδων ή αποστολών (Senior, Mixed κ.λπ.) καθορίζονται κάθε φορά από
το ΔΣ της ΕΟΜ μετά από εισήγηση της ΕΕΟ.

3.10

Υποχρεώσεις αθλητών Εθνικής Ομάδας

Μετά τη λήξη των αγώνων επιλογής και την ανακήρυξη των Εθνικών Ομάδων, οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι
να συμμορφώνονται με τα διαλαμβανόμενα στον παρόντα κανονισμό και τις σχετικές εγκυκλίους και
ανακοινώσεις του Δ.Σ. της ΕΟΜ.
Υπενθυμίζεται ότι είναι ήδη κατ' αρχήν δεσμευμένοι με την αίτηση συμμετοχής και τη συμμετοχή τους στους
αγώνες επιλογής, τυχόν δε αδικαιολόγητη υπαναχώρηση, εκτός των άλλων πειθαρχικών κυρώσεων, μπορεί να
επιφέρει και τον προσωρινό ή ισόβιο αποκλεισμό τους από την Εθνική Ομάδα.
Μετά την επιλογή τους στην ΕΟ, οι αθλητές οφείλουν:
α) Να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις του Αρχηγού και του προπονητή, τόσο στο διάστημα που μεσολαβεί
μέχρι την αποστολή, όσο και κατά την παραμονή τους στον τόπο της διεθνούς εκδήλωσης.
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β) Να παρακολουθούν τις προπονήσεις και να επιδεικνύουν τον αρμόζοντα ζήλο και σεβασμό προς τον
προπονητή. Απουσία από τις προπονήσεις χωρίς λόγους ανωτέρας βίας, όπως αυτοί ορίζονται από τον
Αστικό Κώδικα, μπορεί να επισύρει μέχρι και την αποβολή από την ΕΟ.
γ) Σε όλο το χρονικό διάστημα, από την ανακήρυξη της σύνθεσης της ΕΟ και μέχρι την αναχώρησή της για
να συμμετάσχει στους διεθνείς αγώνες, όλα τα ζεύγη της ή οι ομάδες, ως αγωνίστηκαν στους αγώνες
επιλογής, υποχρεωτικά συμμετέχουν σε όλες τις φάσεις των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων που θα
διεξαχθούν στο χρονικό διάστημα που προαναφέρθηκε. Η μη συμμόρφωση ζεύγους ή ομάδας, εκτός αν
συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας, επιφέρει τον αποκλεισμό από την Εθνική Αποστολή.
δ) Η συμμετοχή ζεύγους ή της πλήρους εθνικής ομάδας σε ορισμένες επιπλέον διοργανώσεις μπορεί να οριστεί
ως υποχρεωτική, σαν μέρος της προπόνησής τους, επιβαλλόμενη από τον προπονητή ή τον Αρχηγό ή την
Επιτροπή Εθνικών Ομάδων.

3.11

Ανανέωση – Αναπλήρωση Εθνικών Ομάδων

1. Εφ' όσον κάποιο ζεύγος ή αθλητής βασικής Εθνικής Ομάδας αδυνατεί να λάβει μέρος στους αγώνες για
τους οποίους προκρίθηκε, οφείλει να αναφέρει τους λόγους εγγράφως και εγκαίρως στην ΕΕΟ, η οποία,
αφού κρίνει τη σοβαρότητα των λόγων αυτών, μπορεί να εισηγηθεί ακόμη και την τιμωρία του ζεύγους ή
αθλητή. Το ζεύγος αυτό –ή το ζεύγος του οποίου ένας αθλητής δήλωσε κώλυμα– τίθεται αυτομάτως εκτός
της συγκεκριμένης αποστολής.
2. Το ζεύγος που αποκλείστηκε αναπληρώνεται από το αμέσως επόμενο της κατάταξης των αγώνων επιλογής,
εφ' όσον αυτοί έγιναν με σύστημα ζευγών. Αν οι αγώνες επιλογής έγιναν με σύστημα ομάδων ή μικτό
σύστημα, η υπόλοιπη Εθνική Ομάδα εισηγείται και το Δ.Σ. επιλέγει ζεύγος (ζεύγη) από την επόμενη ομάδα
της κατάταξης και μετά, αν παραστεί ανάγκη, από τη μεθεπόμενη, σταματώντας εκεί. Αν, παρ' όλα αυτά,
δεν συμπληρωθεί η Εθνική Ομάδα, τότε επιλέγει ζεύγος (ή ζεύγη) το ΔΣ, λαμβάνοντας υπ' όψη
αντικειμενικά κριτήρια.
3. Η ΕΕΟ δύναται να εισηγηθεί στο ΔΣ την αντικατάσταση ζεύγους που δεν θα συμμορφωθεί με τις
υποχρεώσεις των παικτών της Εθνικής αλλά και της Προεθνικής Ομάδας, όπως περιγράφονται στους
πάγιους Κανονισμούς του αθλήματος και τις εγκυκλίους της ΕΟΜ.

3.12

Πριμ εξαιρετικής επιδόσεως

Σε περίπτωση κατάκτησης διεθνούς διακρίσεως από μία Εθνική Ομάδα ή ζεύγος, τα πριμ ή παροχές
οποιασδήποτε μορφής, καθορίζονται από τον αθλητικό νόμο και τον Κανονισμό αυτό.
Αν η σύνθεση της Εθνικής Ομάδας παραμείνει αμιγής, το ΔΣ της ΕΟΜ, κατόπιν εισήγησης της ΕΕΟ, μπορεί να
παρατείνει τη θητεία της και για την επόμενη διεθνή εκδήλωση. Το ίδιο θα ισχύει και για την περίπτωση που η
ομάδα προκριθεί σε τελικό στάδιο (όπως Bermuda Bowl, Venice Cup κ.λπ.).

3.13

Συμμετοχή Ελλήνων αθλητών σε αγώνες εξωτερικού

Οι αθλητές της ΕΟΜ έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν σε οποιονδήποτε αγώνα του εξωτερικού, υπό την
προϋπόθεση να μη μετέχουν με την ιδιότητα του επίσημου εκπροσώπου της Ελλάδας, εκτός αν έχουν προς
τούτο προηγούμενη έγκριση από το ΔΣ.

3.14

Χρηματοδότηση Εθνικών Αποστολών

1. Οι Εθνικές Αποστολές κατά κανόνα χρηματοδοτούνται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού βάσει του
υποβαλλομένου και εγκεκριμένου από αυτήν προϋπολογισμού της ΕΟΜ.
2. Σε περιπτώσεις ανεπαρκούς χρηματοδότησης και προκειμένου να μη λείψει η Ελλάδα από κάποια
διοργάνωση επιπέδου Εθνικών Ομάδων, είναι δυνατόν η ΕΟΜ να αναζητήσει και άλλες πηγές
χρηματοδότησης, όπως σπόνσορες, δωροθέτες και χορηγούς.

3.15

Γενική διάταξη

Οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις νόμων και λοιπών Κανονιστικών Πράξεων σχετικών με το αντικείμενο του
παρόντος Κανονισμού που ισχύουν κάθε φορά, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού.
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Κανονισμός αρ. 4
4.1

Πειθαρχικός Κανονισμός

Γενικά

Σκοπός του παρόντα Πειθαρχικού Κανονισμού (ΠΚ ΕΟΜ) είναι η προστασία του κύρους του αθλήματος και η
εφαρμογή του Καταστατικού και των Κανονισμών της ΕΟΜ και των διεθνών οργάνων του αγωνιστικού Μπριτζ.
Πειθαρχικό παράπτωμα θεωρείται κάθε ενέργεια ή παράλειψη αντίθετη προς την αθλητική Νομοθεσία, το
Φίλαθλο Πνεύμα και τους ηθικούς κανόνες που το διέπουν, το Καταστατικό, τους Κανονισμούς και τους
σκοπούς της ΕΟΜ, τις αποφάσεις των Γεν. Συνελεύσεων, του ΔΣ, του ΠΣ, των Σωματείων-Μελών της, της
Διεθνούς Ομοσπονδίας Αγωνιστικού Μπριτζ (EBL) και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αγωνιστικού Μπριτζ (WBF).
Αρμοδιότητα του Πειθαρχικού Συμβουλίου της ΕΟΜ (ΠΣ ΕΟΜ ή ΠΣ), είναι να επιληφθεί μιας υπόθεσης,
αυτεπάγγελτα ή μετά από καταγγελία ή αναφορά οποιουδήποτε, όταν παραβιάζονται ή προσβάλλονται τα
προαναφερόμενα, αρκεί το κάθε φορά προστατευόμενο αγαθό να συνδέεται άρρηκτα με το άθλημα του
αγωνιστικού Μπριτζ.
Για τα πειθαρχικά παραπτώματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΜ (ΔΣ ΕΟΜ) προβλέπει το
άρθρο 26 παράγραφος 1, εδάφιο 2 του Καταστατικού της ΕΟΜ.
Τα πειθαρχικά θέματα που αφορούν τους διαιτητές ρυθμίζονται στον Κανονισμό Διαιτησίας. Σε περίπτωση που
κατά την εξέταση υπόθεσης το Π.Σ. θεωρήσει ότι μπορεί να υπάρχει υπόνοια ότι πιθανόν να ενέχεται και
Διαιτητής, τότε η υπόθεση παραπέμπεται στην Κ.Ε.Δ. η οποία πρώτη αποφασίζει για τον Διαιτητή και μετά το
Π.Σ. επιλαμβάνεται της υπόθεσης. Η παραπομπή γίνεται άμεσα, μέσα σε διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών.
Αρμόδιο όργανο για τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών του ΠΣ ΕΟΜ, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους,
είναι η Γενική Συνέλευση της ΕΟΜ (ΓΣ ΕΟΜ), η οποία συγκαλείται από το ΔΣ ΕΟΜ.

4.2

Είδη παραπτωμάτων

4.2.1

Ατομικά – Συλλογικά

Τα πειθαρχικά παραπτώματα διακρίνονται σε:
1. Ατομικά: χαρακτηρίζονται εκείνα στα οποία υποπίπτουν αθλητές, θεατές, μαθητές, δάσκαλοι, καθηγητές
και προπονητές μπριτζ, διαιτητές (όταν οι διαιτητές δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ΚΕΔ) και γενικά
άτομα που συμμετέχουν ή παρέχουν υπηρεσία ή ασκούν καθήκοντα, σε αγώνες ή άλλες δραστηριότητες
του αγωνιστικού Μπριτζ.
2. Συλλογικά: θεωρούνται εκείνα στα οποία υποπίπτουν Σωματεία-Μέλη της ΕΟΜ ή τμήματα Σωματείων, τα
οποία είναι μέλη της ΕΟΜ.

4.2.2

Παραπτώματα ιδιαίτερης βαρύτητας

Χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερης βαρύτητας:
1. Βίαια παραπτώματα. Θεωρούνται εκείνα των οποίων χαρακτηριστικό στοιχείο είναι η χρήση βίας ή η απειλή
χρήσης βίας (π.χ. συμπλοκή, βιαιοπραγία, παρεμπόδιση διεξαγωγής αθλητικής εκδήλωσης ή αρχαιρεσιών
ή συνεδρίασης οργάνου ΕΟΜ ή Σωματείου-Μέλους ΕΟΜ), καθώς και εκείνα τα οποία είναι δυνατό να
προκαλέσουν άμεση εκδήλωση βίαιης συμπεριφοράς (πρόκληση προς αναμέτρηση, έργω εξύβριση).
2. Χρήση απαγορευμένων ουσιών ή μεθόδων, όπως αυτές αναγράφονται στον ειδικό κατάλογο της ΔΟΕ
(ντόπινγκ).
3. Ανέντιμη συμπεριφορά, αντίθετη με τη δεοντολογία του ερασιτεχνικού αθλητισμού και το Φίλαθλο Πνεύμα,
με σκοπό την εξαπάτηση συναθλητών, διοργανωτών αγώνων, διαιτητών ή γενικά οργάνων αγωνιστικής ή
άλλης δραστηριότητας του αγωνιστικού Μπριτζ. Τα σχετικά παραπτώματα αφορούν κυρίως σε περιπτώσεις
όπου, ο υπαίτιος, με προ συνεννόηση, νόθευση, αλλοίωση, χάλκευση, αντικατάσταση, πλαστογραφία,
ψευδομαρτυρία, διαβίβαση πληροφορίας, καταβολή ή συμφωνία περί καταβολής οικονομικού ή άλλου
ανταλλάγματος και οποιαδήποτε άλλη συμπεριφορά, επιχειρεί να:
α) πετύχει βαθμολογία, θέση, κατάταξη, αποτέλεσμα κ.λπ., διαφορετικό εκείνου, που μπορεί να σημειώσει με
τις ικανότητες και την απόδοσή του, ή (και αν ακόμη μπορεί να το πετύχει) να το κάνει χωρίς κόπο και
έχοντας εξασφαλισμένη, εκ των προτέρων, την επιτυχία,
β) παραποιεί από πρόθεση αποτέλεσμα,
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γ) συμβάλλει ουσιαστικά στην αθώωση ή στην επιβολή ποινής σε βάρος άλλου με ψευδομαρτυρία ή προκαλεί
έναρξη πειθαρχικής διαδικασίας με ψευδή καταγγελία - αναφορά.
Ο χαρακτηρισμός ενός παραπτώματος ως ιδιαίτερης βαρύτητας δεν γίνεται αυτόματα, αλλά είναι στην κρίση
του ΠΣ ΕΟΜ, που λαμβάνει υπόψη τις συνθήκες τέλεσης του παραπτώματος.
Για παραπτώματα που έχουν χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερης βαρύτητας, ουδέποτε και με κανένα ελαφρυντικό δεν
μπορεί να χορηγείται αναστολή εκτέλεσης ποινής.

4.3

Ποινές

Οι ποινές, που μπορούν να επιβληθούν μεμονωμένα ή και σε συνδυασμό δύο ή περισσότερων από αυτές, είναι:
α) Σε αθλητές:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Παρατήρηση
Έγγραφη επίπληξη
Μη έκδοση Αγωνιστικού Δελτίου (Α.Δ.)
Αφαίρεση (αναστολή) Α.Δ. για ορισμένο χρονικό διάστημα έως και οριστική διαγραφή
Απαγόρευση εισόδου σε αγωνιστικούς χώρους για ορισμένο χρονικό διάστημα
Αποκλεισμός συμμετοχής σε Εθνική Ομάδα (ΕΟ) για ορισμένο χρονικό διάστημα
Αποκλεισμός συμμετοχής σε συγκεκριμένους αγώνες για ορισμένο χρονικό διάστημα (π.χ. όλες τις
τακτικές ετήσιες αγωνιστικές εκδηλώσεις της ΕΟΜ, όπως εκάστοτε ορίζονται στο άρθρο 2.5.5.1, ή
ορισμένες από αυτές, ή εξαήμερο Σωματείου ή ταυτόχρονου).
8. Έκπτωση από δραστηριότητα που προβλέπεται από τον Κανονισμό και το Καταστατικό (για
επόπτες, καθηγητές, αρχηγούς ΕΟ, έκτακτα μέλη επιτροπών εφέσεων, κ.λπ. της ΕΟΜ)
9. Παραπομπή στην Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος (Ε.ΦΙ.Π.) ως παρεπόμενης ποινής (σε περίπτωση
που ενέργειές τους θίγουν το Φίλαθλο Πνεύμα, σύμφωνα με τα Διεθνώς κρατούντα και όσα στην
Ελλάδα ισχύουν)
10. Χρηματικό πρόστιμο, σε περιπτώσεις που προβλέπεται ως πειθαρχική κύρωση από τον αθλητικό
νόμο (π.χ. βία σε αθλητικούς χώρους, ντόπινγκ, δωροδοκία)
β) Σε Σωματεία (και τμήματα Σωματείων), που είναι μέλη της ΕΟΜ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Παρατήρηση
Έγγραφη επίπληξη
Στέρηση του δικαιώματος να διοργανώνει αγώνες στην έδρα του
Απαγόρευση διεξαγωγής ορισμένων από τα εσωτερικά Πρωταθλήματα (4ης βαθμίδας), που
δικαιούται
Υποβιβασμός στην επόμενη, τουλάχιστον, κατώτερη κατηγορία
Πρόταση για διαγραφή από τη δύναμη της ΕΟΜ (στη ΓΣ της ΕΟΜ)
Πρόταση στη ΓΓΑ για στέρηση οικονομικής ενίσχυσης του τμήματος Αγωνιστικού Μπριτζ σε
περίπτωση δημιουργίας επεισοδίων και διατάραξης αγώνων από υπαιτιότητα αθλητών του ή
εκπροσώπων του
Παραπομπή στην Ε.ΦΙ.Π. σε περίπτωση που ενέργειές του θίγουν το Φίλαθλο Πνεύμα, σύμφωνα
με τα Διεθνώς κρατούντα και όσα στην Ελλάδα ισχύουν
Χρηματικό πρόστιμο μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) Ευρώ

Το ΔΣ ΕΟΜ δεν έχει καμία ανάμειξη ή αρμοδιότητα να επικυρώσει ή να επιληφθεί για επιβαλλόμενες από το
ΠΣ ποινές, οι οποίες προσβάλλονται μόνο ενώπιον του ΑΣΕΑΔ (βλέπε άρθρο 4.14), με εξαίρεση τις ποινές σε
Σωματείο, όπου εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από το Καταστατικό της ΕΟΜ (βλέπε άρθρο 4.5).

4.4

Ατομικά παραπτώματα (ενδεικτικά)

Ατομικά πειθαρχικά παραπτώματα είναι κυρίως:
1. Απρεπής συμπεριφορά προς τη Διοίκηση της ΕΟΜ και τα όργανά της (ΓΣ, ΔΣ, ΠΣ, Επιτροπές ΕΟΜ, κ.λπ.),
τις προϊστάμενες Αθλητικές Αρχές, τα Σωματεία-Μέλη της ΕΟΜ και τα όργανά τους και τις διεθνείς
οργανώσεις Μπριτζ.
Ανώτατη επιβαλλόμενη ποινή: αναστολή Α.Δ. μέχρι και έξι (6) μήνες.
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2. Μη συμμόρφωση προς τις υποδείξεις ή αποφάσεις των οργάνων που αναφέρονται στην προηγούμενη
παράγραφο 1.
Ανώτατη επιβαλλόμενη ποινή: αναστολή Α.Δ. μέχρι και τρεις (3) μήνες.
Ειδικά στην περίπτωση μη συμμόρφωσης με απόφαση του ΠΣ ΕΟΜ, με την οποία έχει επιβληθεί ποινή
αναστολής Α.Δ. (με συμμετοχή σε ημερίδα ή αγώνα), η διάρκεια αναστολής του Α.Δ. μπορεί να είναι
μεγαλύτερη, σε αναλογία με την διάρκεια της ποινής που παραβιάστηκε.
3. Αντιαθλητική συμπεριφορά, παράβαση διατάξεων προκηρύξεων αγώνων και ενέργειες που δημιουργούν
ανωμαλία στη διεξαγωγή αγώνων, όπως λεκτικοί διαπληκτισμοί ή απρεπής συμπεριφορά προς συμπαίκτες
ή αντιπάλους, παρατηρήσεις ή παροχή αθέμιτων πληροφοριών ή συμβουλών προς αγωνιζόμενους, χρήση
βιβλίων και σημειώσεων κατά τη διάρκεια αγοράς - εκτέλεσης - άμυνας οποιασδήποτε διανομής,
απομάκρυνση από τον αγωνιστικό χώρο χωρίς άδεια από διαιτητή, αποχώρηση από αγώνα χωρίς σοβαρό
λόγο ή άρνηση αντιμετώπισης αντιπάλου ή μη προσέλευση σε αγώνες, στους οποίους δηλώθηκε
συμμετοχή, παραβίαση περιορισμών για ετεροχρονισμένους αγώνες σε πολλούς ομίλους, δημιουργία
θορύβου, κ.ο.κ. και γενικά ανάρμοστη συμπεριφορά, που δεν συμφωνεί με όσα υπαγορεύουν η ευπρέπεια,
η ευταξία και η δεοντολογία του ερασιτεχνικού αγωνιστικού αθλητισμού.
Ανώτατη επιβαλλόμενη ποινή: αναστολή Α.Δ. μέχρι και τρεις (3) μήνες ή/και απαγόρευση εισόδου σε
αγωνιστικούς χώρους μέχρι και τρεις (3) μήνες.
4. Απρεπής συμπεριφορά προς διευθυντή αγώνα (διαιτητή), είτε εντός αγωνιστικού χώρου (για οποιαδήποτε
αιτία κατά τη διάρκεια του αγώνα και μόνο για θέματα συνδεόμενα με το άθλημα πριν ή μετά τη διάρκεια
του αγώνα), είτε εκτός αγωνιστικού χώρου (μόνο για λόγους απόλυτα συνδεδεμένους με το άθλημα),
Ανώτατη επιβαλλόμενη ποινή: αναστολή Α.Δ. μέχρι και τρεις (3) μήνες.
Οι ρυθμίσεις του παρόντος εφαρμόζονται ανάλογα και για απρεπή συμπεριφορά προς εκπαιδευτές του
Μπριτζ (δάσκαλο, καθηγητή, προπονητή) σε μαθήματα, σεμινάρια ή προπονήσεις (απρεπής συμπεριφορά
πριν, μετά και κατά την διάρκειά τους και εντός ή εκτός των χώρων). Για απρεπή συμπεριφορά προς
προπονητή εθνικών – Προεθνικών ομάδων, μπορεί να επιβληθεί και ποινή απαγόρευσης συμμετοχής στην
Εθνική Ομάδα μέχρι και τέσσερα (4) χρόνια (ως κύρια ή πρόσθετη).
5. Συμπεριφορά αντίθετη προς το Φίλαθλο Πνεύμα και τους ηθικούς κανόνες διεξαγωγής του αγωνιστικού
μπριτζ με σκοπό την επιτυχία βαθμολογίας, θέσης ή κατάταξης με δόλια ή παράνομα μέσα. Ενδεικτικά:
προ συνεννόηση ζεύγους με νεύματα, κινήσεις, χειρονομίες, τοποθέτηση ή μετακίνηση αντικειμένων κ.ο.κ.
(που έχουν σκοπό τη μετάδοση αθέμιτης πληροφορίας για τα φύλλα κάποιου αθλητή ως προς την δύναμη,
ποιότητα, μήκος χρωμάτων, κοντρόλ κ.λπ.), παραποίηση αποτελεσμάτων, δωροδοκία, διαβίβαση
πληροφορίας, προ συνεννόηση για το αποτέλεσμα οποιουδήποτε αγώνα ή συμφωνία για την από πρόθεση
παραποίηση αποτελέσματος ή νόθευση αποτελέσματος ή αντικατάσταση του φύλλου αποτελεσμάτων με
άλλο, όπου αναγράφεται ευνοϊκότερο αποτέλεσμα.
Ανώτατη επιβαλλόμενη ποινή: αναστολή Α.Δ. μέχρι και δώδεκα (12) μήνες και σε περίπτωση υποτροπής ή
σχετικής γνωμοδότησης – σύστασης από την Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΟΜ μέχρι και ισόβια αναστολή
Α.Δ ή/και παραπομπή στην Ε.ΦΙ.Π. Σε περίπτωση ισόβιας αναστολής, διαγραφή από τη δύναμη της ΕΟΜ
και παραπομπή στην Ε.ΦΙ.Π.
Εφαρμόζονται οι διατάξεις του αθλητικού νόμου, όπως εκάστοτε ισχύει, και μπορεί να επιβληθεί και
οποιαδήποτε άλλη από τις κυρώσεις που προβλέπονται εκεί, για περιπτώσεις δωροδοκίας – δωροληψίας
για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα (άρθρο 132, Ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε με τον
Ν.3057/2002).
6. Αδικαιολόγητη άρνηση συμμετοχής σε Εθνική Ομάδα ή μη προσήκουσα συμμετοχή στην προετοιμασία της
ή απρεπής συμπεριφορά κατά την διάρκεια συμμετοχής σε Εθνική Αποστολή ή παράβαση διατάξεων
Κανονισμού Εθνικών Ομάδων.
Ανώτατη επιβαλλόμενη ποινή: αναστολή Α.Δ. μέχρι και τρεις (3) μήνες και αποκλεισμός από συμμετοχή
στην Εθνική Ομάδα και διαδικασίες επιλογής Εθνικών Ομάδων, από ένα (1) έτος μέχρι και ισόβιος.
7. Χρήση απαγορευμένων ουσιών ή μεθόδων, όπως αναφέρονται στον σχετικό κατάλογο που εκδίδει η ΔΟΕ.
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Ανώτατη επιβαλλόμενη ποινή: μέχρι και ισόβια αναστολή Α.Δ., διαγραφή από τη δύναμη της ΕΟΜ και
παραπομπή στην Ε.ΦΙ.Π.
Εφαρμόζονται οι διατάξεις περί πειθαρχικών παραβάσεων ντόπινγκ του αθλητικού νόμου, όπως εκάστοτε
ισχύει και μπορεί να επιβληθεί και οποιαδήποτε άλλη από τις εκεί προβλεπόμενες πειθαρχικές κυρώσεις για
αθλητές και συντελεστές (άρθρα 128Ζ και 128 Η Ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε με Ν.3057/2002 και
Ν.3708/2008).
8. Παράβαση καθήκοντος καθηγητών και δασκάλων Μπριτζ, προπονητών, μελών ΠΣ ΕΟΜ ή Επιτροπών ΕΟΜ
και οποιωνδήποτε άλλων έχουν αναλάβει συγκεκριμένα καθήκοντα σύμφωνα με το Καταστατικό ή τους
Κανονισμούς της ΕΟΜ (π.χ. βοηθοί, παρατηρητές, επόπτες, μέλη επιτροπής εφέσεων, διοργανωτές
αγώνων), όπως τα καθήκοντα αυτά περιγράφονται σε αντίστοιχους κανονισμούς ή κείμενα, που έχουν
εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα της ΕΟΜ.
Ανώτατη επιβαλλόμενη ποινή: αναστολή Α.Δ. μέχρι και τρεις (3) μήνες (επιπρόσθετα τυχόν ποινής, που
επιβλήθηκε από την ΚΕΔ, στην περίπτωση βοηθών, παρατηρητών και λοιπών υποστηρικτικών οργάνων
διαιτησίας) ή/και αναστολή της ιδιότητάς τους από τρεις (3) μέχρι και δώδεκα (12) μήνες ή/και έκπτωση
από το αξίωμα ή από δραστηριότητα που προβλέπεται από τον Κανονισμό και το Καταστατικό (με την
επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της ΚΕΔ, όσον αφορά τους βοηθούς και παρατηρητές αγώνων).
9. Άσκηση βίας ή απειλή άσκησης βίας (χειροδικία, συμπλοκή, εν γένει βιαιοπραγία) ή απειλή διάπραξης
βιαιοπραγίας εντός αγωνιστικών χώρων (ανεξάρτητα αν έγινε πριν, κατά ή μετά τη διάρκεια του αγώνα) ή
και εκτός αγωνιστικών χώρων (εφόσον η αιτία αυτής της συμπεριφοράς σχετίζεται με το άθλημα).
Ανώτατη επιβαλλόμενη ποινή: αναστολή Α.Δ. μέχρι και δώδεκα (12) μήνες ή μέχρι και τρία (3) χρόνια, σε
περιπτώσεις που προκλήθηκε και τραυματισμός ή σοβαρή δυσφήμιση του αθλήματος ή, γενικά, τελέστηκε
ένα από τα εγκλήματα του Ποινικού Κώδικα που περιγράφονται στο άρθρο 41ΣΤ παράγραφος 4 του Ν.
2725/1999, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.3057/2002.
Εφαρμόζονται οι διατάξεις του αθλητικού νόμου, όπως εκάστοτε ισχύει, και μπορεί να επιβληθεί και
οποιαδήποτε άλλη από τις κυρώσεις που προβλέπονται εκεί, για κάθε υπεύθυνο φυσικό ή νομικό πρόσωπο
(άρθρο 41Ζ για κυρώσεις και άρθρα 41 έως 41ΣΤ για παραπτώματα Ν.2725/1999, όπως αυτός
τροποποιήθηκε με τον Ν.3057/2002).
10. Ψευδής αναφορά, ή ψευδής κατάθεση, από πρόθεση, κατά τη διαδικασία Πειθαρχικής δίωξης ή κατά τη
συζήτηση υπόθεσης, ή παρακώλυση του έργου του ΠΣ ΕΟΜ με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
Ανώτατη επιβαλλόμενη ποινή: αναστολή Α.Δ. μέχρι και δώδεκα (12) μήνες.
11. Άρνηση ή μη προσέλευση για κατάθεση μάρτυρα, που έχει κληθεί από το Πειθαρχικό Συμβούλιο.
Ανώτατη επιβαλλόμενη ποινή: αναστολή Α.Δ. μέχρι και δύο (2) μήνες.
12. Υποβολή περισσοτέρων της μιας αιτήσεων εγγραφής του ίδιου αθλητή σε διάφορα Σωματεία ή υπογραφή
αίτησης εγγραφής σε Σωματείο για έκδοση αγωνιστικού δελτίου, ενώ είναι ήδη εγγεγραμμένος σε άλλο
Σωματείο.
Επιβαλλόμενη ποινή: έγγραφη επίπληξη και αποκλεισμός από οποιονδήποτε αγώνα στην Ελλάδα για τρεις
(3) μήνες.
13. Ανάρμοστη συμπεριφορά θεατή ή αθλητικού παράγοντα (διοργανωτή, μέλους διοίκησης Σωματείου, κ.λπ.),
μη κατόχου Α.Δ. ΕΟΜ, προς διευθυντή αγώνα ή γενικά αντιαθλητική συμπεριφορά, που δημιουργεί
ανωμαλία στην διεξαγωγή αγώνα.
Ανώτατη επιβαλλόμενη ποινή: απαγόρευση εισόδου σε αγωνιστικούς χώρους μέχρι και δέκα (10) μήνες και
απαγόρευση έκδοσης Α.Δ. ΕΟΜ από ένα (1) μήνα μέχρι και ένα (1) χρόνο (ημερολογιακά, από την έναρξη
ισχύος της ποινής).
Για πειθαρχικά παραπτώματα που δεν αναφέρονται ρητά και δεν εμπεριέχονται σαφώς στα παραπάνω, το ΠΣ
ΕΟΜ επιβάλλει, κατά την κρίση του, οποιαδήποτε ποινή ή συνδυασμό ποινών σκόπιμο, εύλογο και δίκαιο,
αναλογικά προς τα ήδη προβλεπόμενα.
Σε περιπτώσεις που ο διωκόμενος πειθαρχικά δεν είναι κάτοχος Α.Δ. της ΕΟΜ, στην θέση της ποινής της
αναστολής Α.Δ. επιβάλλεται η ποινή της απαγόρευσης έκδοσης Α.Δ. για ορισμένο χρονικό διάστημα.
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4.5

Συλλογικά παραπτώματα Σωματείων - Μελών

Συλλογικά παραπτώματα είναι εκείνα στα οποία υποπίπτει Σωματείο ή τμήμα Σωματείου, που είναι μέλος της
ΕΟΜ και είναι κυρίως :
1. Η παράβαση του Καταστατικού και των Κανονισμών της ΕΟΜ.
2. Η μη νόμιμη λειτουργία ή η μη τήρηση του νομικού πλαισίου λειτουργίας του Σωματείου, καθώς και η
επιβολή πειθαρχικών ποινών χωρίς να τηρούνται οι νόμιμες διαδικασίες (προβλέψεις ΠΚ Σωματείου ή ΠΚ
ΕΟΜ).
3. Η παράλειψη ή η άρνηση εφαρμογής των αποφάσεων της ΕΟΜ και των οργάνων της.
4. Η ανοχή αθλητών, η συμπεριφορά των οποίων αντιβαίνει και παρακωλύει τους σκοπούς της ΕΟΜ, χωρίς
να κινούνται οι εσωτερικές πειθαρχικές διαδικασίες του Σωματείου για τιμωρία τέτοιων συμπεριφορών.
5. Η παράλειψη ανάρτησης των αποφάσεων, εγκυκλίων και ανακοινώσεων της ΕΟΜ.
6. Η μη έγκαιρη και μη προσήκουσα αποστολή προς την ΕΟΜ των φύλλων αγώνων των αθλητικών του
εκδηλώσεων.
7. Οι σοβαρές παραλείψεις κατά τη διοργάνωση αγώνων, τους οποίους αναλαμβάνει, όπως η μη έγκαιρη
έκδοση προκήρυξης αγώνα ή η ελλιπής κοινοποίησή της (π.χ. μη εμφανής ανάρτηση σε πίνακα
ανακοινώσεων), η χρήση αγωνιστικού χώρου μη εγκεκριμένου από την ΕΟΜ, η μη τήρηση των όρων
συμμετοχής κ.λπ.
8. Η συστηματική αποδοχή συμμετοχής αθλητών οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι Α.Δ. ΕΟΜ ή δεν έχουν καταβάλει
το παράβολο για το αγωνιστικό τους δελτίο.
9. Η αποδοχή συμμετοχής σε αγώνες αθλητών στους οποίους έχει επιβληθεί ποινή αναστολής Α.Δ. ή
απαγόρευση εισόδου σε αγωνιστικούς χώρους από το ΠΣ της ΕΟΜ και δεν έχουν εκτίσει το σύνολο της
ποινής τους.
10. Η από πρόθεση αναγραφή ανακριβών στοιχείων σε φύλλα βαθμολογίας αγώνων.
11. Η μη έγκαιρη καταβολή ή η άρνηση καταβολής των οικονομικών δικαιωμάτων της ΕΟΜ, εφόσον αυτά
έχουν παρακρατηθεί από τους συμμετέχοντες.
Για όλα τα παραπάνω επιβάλλεται μία ή περισσότερες από τις πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται από το
Άρθρο 4.3 παράγραφος β, ανάλογα με την βαρύτητα του παραπτώματος.
Σε περίπτωση επιβολής χρηματικού προστίμου, ως κύριας ή επιπρόσθετης ποινής, αυτό θα πρέπει να είναι
εύλογο σε σχέση με το είδος του παραπτώματος και την οικονομική ευρωστία του Σωματείου.
Για τις ποινές σε Σωματεία, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από το Καταστατικό της ΕΟΜ, όπως εκάστοτε
ισχύει. Για παράδειγμα, σύμφωνα με το Άρθρο 4 παράγραφος 1 του Καταστατικού που εγκρίθηκε το 2003, η
διαγραφή Σωματείου μπορεί να γίνει με απόφαση του ΔΣ ΕΟΜ, που επικυρώνεται από την ΓΣ ΕΟΜ. Επομένως,
το ΠΣ ΕΟΜ δεν μπορεί να επιβάλλει σε Σωματείο την ποινή της διαγραφής από την δύναμη της ΕΟΜ, αλλά
μπορεί να εισηγηθεί στο ΔΣ ΕΟΜ. τη διαγραφή ενός Σωματείου. Επίσης, σύμφωνα με το Άρθρο 26 του
Καταστατικού ΕΟΜ (2003), το ΔΣ ΕΟΜ λειτουργεί ως δευτεροβάθμιο πειθαρχικό όργανο για την επιβολή
ποινών σε Σωματεία. Προφανώς, αυτό αφορά τις πειθαρχικές διαδικασίες εντός ΕΟΜ. Επομένως, ποινές που
επιβάλλονται από το ΠΣ ΕΟΜ σε Σωματεία, προσβάλλονται κατά πρώτο βαθμό στο ΔΣ ΕΟΜ, που επικυρώνει
την ποινή που επιβλήθηκε ή την μετατρέπει. Η προθεσμία προσφυγής στο ΔΣ ΕΟΜ ορίζεται, με τον παρόντα
Κανονισμό, σε 8 ημέρες (ημερολογιακές) από την επίδοση για Σωματεία με έδρα την Αττική και σε 15 ημέρες
(ημερολογιακές) από την επίδοση ή την αποστολή με συστημένη επιστολή για Σωματεία με έδρα εκτός Αττικής.
Κατά της απόφασης του ΔΣ ΕΟΜ, μπορεί να ασκηθεί έφεση στο ΑΣΕΑΔ, σύμφωνα με τις διατάξεις του
ισχύοντος Αθλητικού Νόμου (βλέπε άρθρο 4.14).

4.6

Πειθαρχικές ποινές και αναφορές διαιτητών και Σωματείων

4.6.1

Διαιτητές

Ο διευθυντής αγώνα (διαιτητής) οφείλει να συντάξει και να παραδώσει στον διοργανωτή έκθεση για τον αγώνα,
στην οποία πρέπει να κάνει μνεία για οποιοδήποτε αξιοσημείωτο γεγονός, ιδιαίτερα αν πρόκειται περί
πειθαρχικού παραπτώματος.
Στην περίπτωση αγώνα Σωματείου, η υποβολή έκθεσης (αναφοράς) είναι υποχρεωτική μόνο αν υπήρξε
αξιοσημείωτο γεγονός. Η αναφορά υποβάλλεται, στο Σωματείο-Διοργανωτή, το αργότερο επτά (7) εργάσιμες
ημέρες από την τέλεση του συμβάντος, με κοινοποίηση στην ΕΟΜ. Σε περίπτωση που πιθανολογείται
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πειθαρχικό παράπτωμα, στην κοινοποίηση στην ΕΟΜ θα πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται «Υπόψη ΠΣ ΕΟΜ»,
ή «Κοινοποίηση σε ΠΣ ΕΟΜ» (σε περίπτωση που η αναφορά αναφέρεται και σε άλλα θέματα).
Η αναφορά του διαιτητή πρέπει να κοινοποιείται στην ΕΟΜ, τηρώντας τα παραπάνω, ανεξάρτητα από
οποιαδήποτε άλλη ενέργεια από πλευράς Σωματείου (όπως, έναρξη προκαταρκτικής εξέτασης από το αρμόδιο
πειθαρχικό όργανο του Σωματείου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4.6.2).
Για αγώνα οργανωμένο από την ΕΟΜ, είναι υποχρεωτική σε κάθε περίπτωση η σύνταξη έκθεσης και η υποβολή
της στην ΕΟΜ. Αν στην έκθεση περιγράφονται συμβάντα που, κατά την κρίση του διαιτητή πιθανολογούν
πειθαρχικό παράπτωμα, θα πρέπει και στην περίπτωση αυτή, να αποστέλλεται με σημείωση «Κοινοποίηση σε
ΠΣ ΕΟΜ».
Σε περίπτωση που ο διαιτητής άσκησε τις πειθαρχικές του εξουσίες με βάση τον Διεθνή Κανονισμό Αγωνιστικού
Μπριτζ της WBF (Νόμος 91, ΔΚΑΜ/07), αυτό θα πρέπει να αναγράφεται σαφώς στην τυχόν έκθεσή του για το
περιστατικό, καθώς και το είδος της ποινής που επέβαλε(αφαίρεση βαθμών, αποβολή αθλητή από ημερίδα ή
αποκλεισμός του από τον συγκεκριμένο αγώνα).
Δεν είναι υποχρεωτική η αναφορά, ως αξιοσημείωτου γεγονότος αγώνα, κάθε περίπτωση επιβολής πειθαρχικής
ποινής από τον διαιτητή για την διατήρηση της τάξης και της πειθαρχίας.
Η μη τήρηση των ανωτέρω συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για τον Διαιτητή. Αμέσως μόλις το ΠΣ ΕΟΜ
διαπιστώσει σχετική παράβαση, θα επιλαμβάνεται ή/και θα διαβιβάζει τα στοιχεία στο αρμόδιο όργανο (ΚΕΔ),
με βάση τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό και τους κανονισμούς της ΕΟΜ.

4.6.2

Σωματεία

Σωματείο-Διοργανωτής (ή τμήμα αγωνιστικού μπριτζ Σωματείου) αγώνα εγκεκριμένου από την ΕΟΜ, που
πληροφορείται με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. αναφορά διαιτητή, αναφορά ή καταγγελία αθλητή ή άλλου
συμμετέχοντα στον αγώνα, ίδια αντίληψη εκπροσώπου του Σωματείου) ότι πιθανολογείται διάπραξη
πειθαρχικού παραπτώματος στο πλαίσιο του αγώνα, οφείλει να επιληφθεί άμεσα, με το αρμόδιο όργανό του
και να διερευνήσει την υπόθεση, συλλέγοντας κάθε σχετικό στοιχείο, το συντομότερο δυνατό. Η υποχρέωση
αυτή υπάρχει και για το Σωματείο έδρας (ακόμα και αν δεν είναι ο κύριος διοργανωτής) στην περίπτωση συν
διοργάνωσης.
Δηλαδή, αμέσως μόλις το Σωματείο πληροφορηθεί το αξιοσημείωτο γεγονός, το αρμόδιο όργανο πρέπει να
αναζητήσει μαρτυρίες από όσους εμπλέκονται ή ήταν παρόντες στα συμβάντα, ώστε να συγκεντρωθούν
συγκεκριμένα στοιχεία ως προς την έκταση των γεγονότων και τις διαθέσιμες μαρτυρίες.
Το Σωματείο οφείλει να διαβιβάσει στο ΠΣ ΕΟΜ, το αργότερο τριάντα (30) ημέρες (ημερολογιακές) από την
ημερομηνία του συμβάντος ή την παραλαβή αναφοράς, όλα τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά την
προκαταρκτική εξέτασή του και αφορούν τα γεγονότα, όπως π.χ. την αναφορά ή μαρτυρία του διαιτητή αγώνα
και είτε γραπτές μαρτυρίες των βασικών εμπλεκόμενων και παρόντων είτε αναφορά του αρμόδιου οργάνου
του Σωματείου, που συνοψίζει πληροφορίες από προφορικές συζητήσεις με εμπλεκόμενους και παρόντες
μάρτυρες. Σε περίπτωση που το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο του Σωματείου έχει εκδώσει και απόφαση ή
αποφάσεις σχετικά με το συμβάν, θα πρέπει να συνυποβάλλονται.
Η μη τήρηση των ανωτέρω συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για το Σωματείο.
Σε κάθε περίπτωση, κάθε απόφαση επιβολής ποινής από πειθαρχικό όργανο Σωματείου-Μέλους της ΕΟΜ, σε
αθλητή κάτοχο Α.Δ. της ΕΟΜ, ή σε άλλο πρόσωπο αλλά για θέματα που συνδέονται άμεσα με το άθλημα του
αγωνιστικού μπριτζ, διαβιβάζεται υποχρεωτικά στην ΕΟΜ, με έγγραφο στο οποίο αναγράφεται απαραίτητα
«Υπόψη ΠΣ ΕΟΜ», εντός επτά (7) ημερών (ημερολογιακών), από την λήψη της ή από την τελεσιδικία της (σε
περίπτωση που επιτρέπεται η απ' ευθείας προσβολή της στο ΑΣΕΑΔ). Η απόφαση πρέπει να είναι αιτιολογημένη
και να συνοδεύεται από τα κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία που λήφθηκαν υπόψη (π.χ. έκθεση διαιτητή, έγγραφες
μαρτυρίες, Πρακτικά συνεδρίασης οργάνου).
Η διαβίβαση στην ΕΟΜ γίνεται ταυτόχρονα ή και αμέσως μετά την επίδοση της απόφασης από το Σωματείο
στον τιμωρούμενο και δεν επηρεάζει την έναρξη της ισχύος της, η οποία θα πρέπει να αναφέρεται στην
απόφαση ή στο έγγραφο με το οποίο επιδίδεται στον τιμωρούμενο και στο διαβιβαστικό προς την ΕΟΜ.
Το Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΕΟΜ δεν δικαιούται να μειώσει ή να εξαλείψει ποινές που επιβάλλονται από τα
πειθαρχικά όργανα των Σωματείων-Μελών. Σε περίπτωση που αυτό ζητηθεί από το Σωματείο ή από τους
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έχοντες έννομο συμφέρον, το ΠΣ ΕΟΜ μπορεί να επικυρώσει την απόφαση επιβολής ποινής Σωματείου-Μέλους
της ΕΟΜ, σε αθλητή κάτοχο Α.Δ. της ΕΟΜ, εφόσον δεν αναγράφεται ρητά ούτε στην απόφαση ούτε στο
έγγραφο επίδοσής της στον αθλητή, ότι ο τιμωρούμενος έχει δικαίωμα απ' ευθείας προσφυγής στο ΑΣΕΑΔ.
Ρητές διευκρινίσεις:
1. Η εξέταση πειθαρχικής υπόθεσης από το ΠΣ ΕΟΜ και η τυχόν επιβολή πειθαρχικής ποινής σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στον παρόντα ΠΚ ΕΟΜ, γίνεται επιπρόσθετα του πειθαρχικού ελέγχου από αρμόδιο όργανο
Σωματείου-Μέλους της ΕΟΜ, όπως και της επιβολής (ή όχι) πειθαρχικής, διαδικαστικής ή άλλου είδους
ποινής ή/και κυρώσεων από άλλα αρμόδια όργανα της ΕΟΜ για το ίδιο συμβάν (π.χ. διαιτητή, Κ.Ε.Δ. –για
την περίπτωση διαιτητών, με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στον Κανονισμό Διαιτησίας της ΕΟΜ-,
αρχηγό Εθνικής Αποστολής –για μέλη Εθνικών Ομάδων-).
2. Ακόμα και αν δεν αναγράφεται αυτό ρητά στην απόφαση Σωματείου-Μέλους, ποινή απαγόρευσης
συμμετοχής σε αγώνες για ορισμένη διάρκεια, που επιβάλλεται από Σωματείο σε αθλητή κάτοχο Α.Δ. ΕΟΜ,
αφορά μόνο διοργανώσεις του Σωματείου (συμπεριλαμβάνονται και τα εκδρομικά τουρνουά) και το
Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Ομάδων και όχι τις υπόλοιπες αγωνιστικές εκδηλώσεις της ΕΟΜ ή αγωνιστικές
εκδηλώσεις που διοργανώνονται από το Σωματείο κατ' ανάθεση της ΕΟΜ (ακόμα και στην έδρα του). Για
τις ποινές απαγόρευσης εισόδου στις εγκαταστάσεις του Σωματείου για ορισμένο διάστημα, ισχύουν τα
ανάλογα (δηλ., δεν ισχύει –αναστέλλεται- τυχόν απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους ή γενικά
στα εντευκτήρια του Σωματείου για το διάστημα διεξαγωγής αγωνιστικής εκδήλωσης της ΕΟΜ ή κατ'
ανάθεση της ΕΟΜ, στους χώρους αυτούς).
3. Για την επιβολή ποινής από τα πειθαρχικά όργανα των Σωματείων-Μελών της ΕΟΜ τηρείται ο πειθαρχικός
κανονισμός του Σωματείου και, γενικά, τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό και τους Κώδικες Συμπεριφοράς,
που έχει ανακοινώσει και τηρεί το Σωματείο. Επομένως, εφόσον τηρούνται οι διατάξεις του ισχύοντος
Αθλητικού Νόμου και του Καταστατικού και των Κανονισμών της ΕΟΜ, Σωματείο-Μέλος της ΕΟΜ
δικαιούται να επιβάλλει ποινή σε αθλητή ή άλλο άτομο (όπως, π.χ. μέλος του Σωματείου, που δεν είναι
κάτοχος Α.Δ. ΕΟΜ), που συμμετέχει σε εκδηλώσεις μπριτζ στις εγκαταστάσεις του, αγωνιστικές ή μη (π.χ.
φιλικό αγώνα, προπόνηση, κ.λπ.), για επιλήψιμη συμπεριφορά, που δεν τιμωρείται ως πειθαρχικό
παράπτωμα του αγωνιστικού Μπριτζ με βάση τον παρόντα ΠΚ ΕΟΜ.
4. Δεν υπάρχει υποχρέωση κοινοποίησης στο ΠΣ ΕΟΜ απόφασης Σωματείου-Μέλους, που επιβάλλει ποινή σε
μέλος του Σωματείου, για θέματα που δεν αφορούν άμεσα το αγωνιστικό Μπριτζ, ακόμα και αν το πρόσωπο
που τιμωρείται είναι και αθλητής κάτοχος Α.Δ. ΕΟΜ, εφόσον η ποινή αφορά την ιδιότητά του ως μέλος
του Σωματείου και όχι ως αθλητή του αγωνιστικού Μπριτζ και εφόσον δεν επηρεάζει τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις, που απορρέουν από την αθλητική του ιδιότητα.

4.7

Έναρξη Πειθαρχικής διαδικασίας – Κλήση – Δικαιώματα – Απόφαση

4.7.1

Προκαταρκτική εξέταση

Αμέσως μόλις το Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΕΟΜ πληροφορηθεί παράβαση του παρόντος Πειθαρχικού
Κανονισμού, με οποιονδήποτε τρόπο, (ενδεικτικά: με διαβιβαστικό του ΔΣ της ΕΟΜ ή μέλους του, με αναφορά
διαιτητή ή οποιουδήποτε, με απόφαση Σωματείου-Μέλους της ΕΟΜ, με αντίληψη μέλους του, με δημοσίευση
στον Τύπο ή σε Μέσο Μαζικής Επικοινωνίας), υποχρεούται, άμεσα, να επιληφθεί της υπόθεσης ενεργώντας ως
εξής:
Το Πειθαρχικό Συμβούλιο σαν σώμα ή ο Πρόεδρός του ή μέλος του (με εντολή Προέδρου), εξετάζουν
προκαταρκτικά αν τα υπόψη στοιχεία πιθανολογούν διάπραξη παραπτώματος.
Είναι ευνόητο ότι, σε περίπτωση που το υπό εξέταση παράπτωμα αφορά συμβάντα σε αγώνα, που
διοργανώθηκε από την ΕΟΜ ή Σωματείο, τα στοιχεία που εξετάζονται, σε αυτό το στάδιο, περιλαμβάνουν τις
αναφορές του διαιτητή, του παρατηρητή, του διοργανωτή, κ.λπ., καθώς και τυχόν αποφάσεις επιβολής ποινής
σύμφωνα με το άρθρο 4.6. Σε περίπτωση που δεν έχουν υποβληθεί τέτοιες αναφορές, ή όταν οι εκθέσεις
διαιτητή και παρατηρητή δεν περιλαμβάνουν σχετική μνεία, ζητούνται έγγραφες απόψεις από τα Σωματεία
(από εκπροσώπους τους) και από τους διαιτητές και τους παρατηρητές, αντίστοιχα. Η προκαταρκτική εξέταση
συνεχίζεται ανάλογα με τις πληροφορίες που λαμβάνονται και από αυτούς (π.χ. συλλογή επιπλέον στοιχείων
και από άτομα που ήταν παρόντα, παρότι δεν κατονομάζονται στην υπό εξέταση αναφορά), μπορεί δε να
διευρυνθεί για να περιλάβει και διερεύνηση τυχόν διάπραξης παραπτωμάτων του άρθρου 4.6.
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Όπου αρμόζει, κατά την προκαταρκτική εξέταση, ζητούνται επίσης και λαμβάνονται υπόψη γνωμοδοτήσεις,
απόψεις, ή και αποφάσεις άλλων οργάνων της ΕΟΜ, με σχετικές αρμοδιότητες σύμφωνα με τους Πάγιους και
Ειδικούς Κανονισμούς της ΕΟΜ (π.χ. Επιτροπή Δεοντολογίας (ΕΔΕ), Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (ΚΕΔ),
Επιτροπή Αγώνων (ΕΑ), ΔΣ ΕΟΜ). Εφόσον η ενέργεια αυτή δεν προβλέπεται ως αυτόματη, εντός ορισμένου
χρόνου, από τον παρόντα ή άλλους Κανονισμούς της ΕΟΜ, ο Πρόεδρος του ΠΣ τάσσει εύλογη προθεσμία για
την ενέργειά του αυτή στο αρμόδιο όργανο κατά την υποβολή του σχετικού αιτήματος. Αν τα παραπάνω
συνιστούν κύρια στοιχεία, κατά την κρίση του ΠΣ ΕΟΜ, η εξέταση της υπόθεσης αναστέλλεται, έως ότου
συγκεντρωθούν/παρασχεθούν. Σε κάθε περίπτωση, αν παρέλθει άπρακτος ο χρόνος που προβλέπεται για
ενέργεια οποιουδήποτε οργάνου της ΕΟΜ (ή η προθεσμία που ορίστηκε από το ΠΣ ΕΟΜ όταν ζήτησε την
ενέργεια), το ΠΣ ΕΟΜ μπορεί, αν το κρίνει εφικτό, να προχωρήσει στην ολοκλήρωση της προκαταρκτικής
εξέτασης με βάση τα υπόλοιπα διαθέσιμα στοιχεία.
Κατά την προκαταρκτική εξέταση, το Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι ελεύθερο να συγκεντρώνει και επιπλέον
αποδεικτικά στοιχεία, από την Γραμματεία της ΕΟΜ (βλέπε άρθρο 4.16), ή από την ιστοσελίδα της ΕΟΜ στο
Διαδίκτυο, ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή.
Η προκαταρκτική εξέταση ολοκληρώνεται με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
1. Αν δεν πιθανολογείται τέλεση παραπτώματος, το Πειθαρχικό Συμβούλιο και μόνο, μπορεί ως σώμα, να
θέσει την υπόθεση στο Αρχείο. Η απόφαση είναι ανέκκλητη.
Ευνόητο είναι ότι στην περίπτωση αυτή, είναι στην κρίση του ΠΣ ΕΟΜ να εξετάσει αυτεπάγγελτα αν
συντρέχει περίπτωση διάπραξης του παραπτώματος της ψευδούς αναφοράς (άρθρο 4.4 παράγραφος 10).
2. Αν τεκμηριωθεί αναμφισβήτητα η διάπραξη αθλητικού παραπτώματος μικρής σπουδαιότητας (ήσσονος
σημασίας), για το οποίο πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρακάτω άρθρου 4.7.2, το Πειθαρχικό
Συμβούλιο μπορεί να επιβάλλει ποινή, ως σώμα και υπό αίρεση, με την συνοπτική διαδικασία που
προβλέπεται εκεί. Εφόσον δεν υποβληθεί ένσταση, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, η απόφαση
γίνεται τελεσίδικη και άμεσα εκτελεστή.
3. Αν πιθανολογείται διάπραξη παραπτώματος, η υπόθεση συζητείται σε συνεδρίαση του ΠΣ, σύμφωνα με
όσα προβλέπονται στις παραγράφους 4 και επόμενες, του παρόντος άρθρου.
Στις περιπτώσεις των παραπάνω σημείων 2 και 3, η υπόθεση παίρνει αρίθμηση ως πειθαρχική υπόθεση του
τρέχοντος έτους (βλέπε άρθρο 4.16 παράγραφος 4).

4.7.2

Επιβολή ποινής με το πέρας της προκαταρκτικής εξέτασης

Αν το ΠΣ ΕΟΜ κρίνει (ομόφωνα) ότι πληρούνται αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Έχει τεκμηριωθεί αναμφισβήτητα, είτε παράβαση των διατάξεων διεξαγωγής αγώνα, όπως αυτές
προβλέπονται από το Διεθνή Κώδικα Αγωνιστικού Μπριτζ, τους Κανονισμούς της ΕΟΜ ή/και την προκήρυξη
του αγώνα, είτε παράπτωμα για το οποίο επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή από διαιτητή, που άσκησε τις
πειθαρχικές του εξουσίες.
2. Τα πραγματικά περιστατικά περιγράφονται πλήρως και σαφώς σε ένα τουλάχιστον επίσημο έγγραφο
οργάνου της ΕΟΜ, όπως, κυρίως, Έκθεση ή Αναφορά διαιτητή ή παρατηρητή αγώνα, ή οργάνου
Σωματείου-Μέλος (ή τμήματος Σωματείου) της ΕΟΜ (πειθαρχικού συμβουλίου ή ΔΣ) ή σε γραπτή
καταγγελία που υποβλήθηκε στην ΕΟΜ μέσω διαιτητή ή Σωματείου-διοργανωτή αγώνα, που την
προώθησαν ως έχει, με ή χωρίς σχολιασμό, χωρίς να εκφέρουν διαφορετική άποψη για τα γεγονότα και
υποστηρίζονται από το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων, χωρίς να αμφισβητούνται τα γεγονότα από
οποιονδήποτε παρόντα (συμπεριλαμβανόμενου και του παραβάτη).
3. Το πειθαρχικό παράπτωμα προβλέπεται και τιμωρείται από τα άρθρα 4.4 παράγραφος 3 ή 4.4 παράγραφος
4 του παρόντος ΠΚ ΕΟΜ.
4. Το παράπτωμα είναι μικρής σοβαρότητας (ήσσονος σημασίας) και είναι εύλογο και δίκαιο να τιμωρηθεί με
μικρή ποινή, που δεν υπερβαίνει την αναστολή αγωνιστικού δελτίου για επτά (7) ημέρες.
5. Έχει παρασχεθεί στον παραβάτη η δυνατότητα να δώσει εξηγήσεις, γραπτά ή προφορικά, στο ΠΣ ΕΟΜ,
είτε κατά την διάρκεια Συνεδρίασής του, είτε στο μέλος του ΠΣ που διενεργεί την προκαταρκτική εξέταση
της υπόθεσης.
το ΠΣ μπορεί, ως σώμα, να προχωρήσει, με αιτιολογημένη απόφαση, στην επιβολή ποινής σύμφωνα με τα
παραπάνω (δηλ. παρατήρησης, έγγραφης επίπληξης, αναστολής Α.Δ. ή απαγόρευσης εισόδου σε αγωνιστικούς
χώρους έως και 7 ημέρες), με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, χωρίς να συζητήσει την υπόθεση σε ανοικτή
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συνεδρίαση. Η απόφαση αυτή δεν είναι άμεσα εκτελεστή και τελεί υπό την αίρεση της μη υποβολής γραπτής
ένστασης από τον παραβάτη ή άλλον άμεσα ενδιαφερόμενο, κατά τα παρακάτω.
Η απόφαση του ΠΣ ΕΟΜ επιδίδεται στον παραβάτη και κοινοποιείται και σε όποιον υφίσταται άμεση ή έμμεση
βλάβη από αυτήν (π.χ. καταγγέλλοντα, άμεσα θιγμένο από την τιμωρούμενη παράβαση, ή διαιτητή, ή
Σωματείο, που σε αναφορά τους ζήτησαν την τιμωρία του παραβάτη). Η επίδοση και η κοινοποίηση γίνονται
όπως προβλέπεται και για την κλήση για παροχή εξηγήσεων (άρθρο 4.7.4 παράγραφος 2 και εφαρμόζεται,
ανάλογα και το άρθρο 4.7.4 παράγραφος 4).
Όλοι οι παραλήπτες της απόφασης (κατά τα παραπάνω) έχουν προθεσμία οκτώ (8) ημερών (ημερολογιακών)
να υποβάλουν γραπτή ένσταση ως προς την ορθότητα της εφαρμογής της συνοπτικής διαδικασίας (κατά τα
ανωτέρω) στην συγκεκριμένη περίπτωση. Η μη υποβολή ένστασης θεωρείται ως σιωπηρή αποδοχή των
γεγονότων. Η ένσταση γίνεται δεκτή, σε κάθε περίπτωση (δηλ. και χωρίς καμία αιτιολόγηση), αλλά είναι
συνιστώμενο να προτάσσονται συγκεκριμένοι λόγοι, όπως, αμφισβήτηση της πληρότητας της περιγραφής των
πραγματικών περιστατικών, που λήφθηκαν υπόψη, ή της ορθότητας της κρίσης του ΠΣ ΕΟΜ. Χρονικό σημείο
έναρξης της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων θεωρείται η επίδοση της απόφασης (με υπογραφή) ή, η
παρέλευση επτά (7) εργάσιμων ημερών από την αποστολή της με συστημένη επιστολή.
Αν υπάρξει ένσταση, εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, από οποιονδήποτε από τους παραλήπτες της
υπό αίρεση απόφασης, το ΠΣ ανακαλεί την απόφασή του, η οποία θεωρείται ως ουδέποτε ληφθείσα και
προχωρεί στη συζήτηση της υπόθεσης σε συνεδρίαση, όπως προβλέπεται παρακάτω (άρθρο 4.7.3 και
επόμενα), χωρίς να δεσμεύεται από την αρχική του κρίση. Επομένως, το ΠΣ ΕΟΜ, μετά τη συζήτηση της
υπόθεσης, μπορεί είτε να αποφασίσει ότι δεν τελέστηκε παράπτωμα, είτε, σε περίπτωση που αποφασίσει ότι
τελέστηκε, να επιβάλλει ανώτερη ποινή, από αυτήν που είχε επιβληθεί αρχικά. Είναι ευνόητο ότι, για την
απόφαση του ΠΣ ΕΟΜ μετά την συζήτηση της υπόθεσης, ισχύουν τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 4.7.3 και
επόμενα (π.χ., εφόσον η ποινή είναι εφέσιμη, η απόφαση προσβάλλεται στο ΑΣΕΑΔ).
Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία υποβολής ενστάσεων, η ποινή θεωρείται τελεσίδικη (βλέπε άρθρο 4.14
παράγραφος 3) και εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από το άρθρο 4.7.10 και επόμενα (ανακοίνωση στα
Σωματεία, εγγραφή στο ποινολόγιο, κ.λπ.).

4.7.3

Θεμελιώδεις αρχές συζήτησης πειθαρχικής υπόθεσης

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 4.7.2, κάθε απόφαση του ΠΣ είναι άκυρη, αν δεν κληθεί ο πειθαρχικά
διωκόμενος για παροχή εξηγήσεων (απολογία). Η πειθαρχική διαδικασία όμως μπορεί να προχωρήσει και
να ολοκληρωθεί έγκυρα, ερήμην του πειθαρχικά διωκόμενου, σε περίπτωση που δεν γίνει δυνατή η επίδοση
κλήσης λόγω άγνωστης διεύθυνσης, απουσίας του από την μόνιμη διεύθυνσή του (με αποτέλεσμα να μην
παραληφθεί κλήση που στάλθηκε εμπρόθεσμα), ή άρνησης παραλαβής της από τον ίδιο ή από άτομο που
βρίσκεται στην οικία του κατά την επίδοση (βλέπε άρθρο 4.7.4 παράγραφος 4). Είναι αυτονόητο ότι,
ανεξάρτητα από αυτό, το ΠΣ ΕΟΜ οφείλει να εξαντλήσει κάθε προσπάθεια επικοινωνίας με ενεργό,
τουλάχιστον, αθλητή του χώρου του αγωνιστικού Μπριτζ (π.χ. μέσω του Σωματείου του ή μέσω
Σωματείων, στις ημερίδες των οποίων είναι γνωστό ότι συμμετέχει, μέσω άλλων συναθλητών του, κ.λπ.)
πριν προχωρήσει σε συζήτηση υπόθεσης ερήμην πειθαρχικά διωκόμενου, ιδίως αν δεν υπάρχει άμεσος
κίνδυνος παραγραφής παραπτώματος.
2. Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων των άρθρων 4.7.2, 4.7.8 παράγραφος 2 και 4.15, και περιπτώσεων
όπου υπόθεση αναπέμπεται από το ΑΣΕΑΔ για επανεξέταση, υπόθεση για την οποία εκδόθηκε απόφαση
από το ΠΣ ΕΟΜ, δεν μπορεί να ξανασυζητηθεί από το ίδιο όργανο στο μέλλον.

4.7.4

Κλήση προς παροχή εξηγήσεων (απολογία)

1. Αφού οριστεί ο τόπος και ο χρόνος συζήτησης μιας πειθαρχικής υπόθεσης, το Πειθαρχικό Συμβούλιο ως
σώμα, είτε ο Πρόεδρός του, είτε μέλος του (με εντολή Προέδρου), συντάσσει κλήση για παροχή εξηγήσεων
(απολογία), προς τον πειθαρχικά διωκόμενο και κλήσεις για μαρτυρία, προς όσους έχουν προσδιοριστεί ως
εξεταζόμενοι μάρτυρες κατά την προκαταρκτική εξέταση της υπόθεσης.
2. Η κλήση για παροχή εξηγήσεων (απολογία) είναι έγγραφη (όπως και η κλήση προς τους μάρτυρες),
κοινοποιείται δε με οποιονδήποτε τρόπο (συστημένη επιστολή, τηλεγράφημα, ταχυμεταφορέα,
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επίδοση απ' ευθείας στα χέρια του πειθαρχικά διωκόμενου, επίδοση με δικαστικό
επιμελητή, επίδοση με διαιτητή κατά τη διάρκεια ημερίδας (παρουσία και άλλων ή με υπογραφή παραλαβής
κ.λπ.), επτά (7) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες (ημερολογιακές) πριν από τη συζήτηση.
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Διευκρινίζεται ότι ο χρόνος των επτά (7) ημερών είναι «καθαρός», αρχίζει την επομένη της αποστολής (με
συστημένη επιστολή, ταχυμεταφορέα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ.) ή της επίδοσης και συμπληρώνεται
την προηγούμενη της συζήτησης της υπόθεσης.
Η παραπάνω προθεσμία εκτείνεται σε δεκαπέντε (15) πλήρεις ημέρες (ημερολογιακές), αν ο πειθαρχικά
διωκόμενος έχει την κατοικία ή την έδρα του εκτός του Λεκανοπεδίου Αττικής.
Οι παραπάνω προθεσμίες ισχύουν και για την κλήση των μαρτύρων.
3. Αν δεν τηρηθούν οι παραπάνω προθεσμίες κλήτευσης από το ΠΣ (π.χ., καθυστέρηση αποστολής κλήσης
ή μη έγκυρη κλήτευση):
α) Αν ο πειθαρχικά διωκόμενος δεν προσέλθει, η συζήτηση αναβάλλεται και ορίζεται νέα ημερομηνία
συζήτησης (αν οριστεί παρουσία των παρόντων μαρτύρων, δεν απαιτείται νέα, έγγραφη κλήτευσή τους).
β) Αν ο πειθαρχικά διωκόμενος προσέλθει και δεν ζητήσει αναβολή, γίνεται έναρξη της συζήτησης κανονικά
(όπως αν είχε κληθεί εμπρόθεσμα/έγκυρα).
γ) Αν δεν προσέλθει μάρτυρας, γίνεται έναρξη της συζήτησης και εφ' όσον διαπιστωθεί ότι η κατάθεση του
μάρτυρα, που δεν κλήθηκε εμπρόθεσμα και νόμιμα, είναι ουσιώδης και απαραίτητη, αναβάλλεται η
συζήτηση και ορίζεται νέα ημερομηνία συζήτησης (χωρίς νέα έγγραφη κλήτευση των παρόντων).
4. Αν η κλήση στάλθηκε εμπρόθεσμα, αλλά δεν κατέστη δυνατό να επιδοθεί για οποιονδήποτε λόγο (όπως,
π.χ. επιστροφή της ως άγνωστης διεύθυνσης, ή απουσία του παραλήπτη από τη μόνιμη κατοικία του, ή
άρνησης παραλαβής, κ.ο.κ.), γίνεται μεν κάθε δυνατή συμπληρωματική προσπάθεια ώστε να ειδοποιηθεί
ο πειθαρχικά διωκόμενος (π.χ. μέσω του Σωματείου του, αν είναι κάτοχος Α.Δ., μέσω συμπαικτών του ή
γενικά συναθλητών του, μέσω της εργασίας του, κ.λπ.), αλλά σε κάθε περίπτωση, θεωρείται ότι ο
πειθαρχικά διωκόμενος έχει κληθεί νόμιμα και το ΠΣ ΕΟΜ μπορεί να προχωρήσει στη συζήτηση της
υπόθεσης ερήμην του.
Ρητή διευκρίνιση: Η απόφαση που επιβάλλει οποιαδήποτε ποινή είναι ισχυρή και παράγει έννομα αποτελέσματα
αν η συζήτηση της υπόθεσης έγινε ερήμην του πειθαρχικά διωκόμενου, επειδή δεν παρέλαβε έγκαιρα κλήση
προς παροχή εξηγήσεων (απολογία), που στάλθηκε εμπρόθεσμα, είτε με δική του υπαιτιότητα (π.χ. άρνηση
παραλαβής, παράληψη ενημέρωσης της Γραμματείας ΕΟΜ ή, έστω, του Σωματείου του για αλλαγή της
διεύθυνσής του, μετά την έκδοση του αγωνιστικού του δελτίου), είτε και χωρίς υπαιτιότητα (π.χ. απουσία από
την μόνιμη διεύθυνσή του κατά το κρίσιμο διάστημα ή δυσχέρεια εντοπισμού του –ιδίως σε περίπτωση μη
κατόχου Α.Δ., χωρίς ενεργή παρουσία στον χώρο του αγωνιστικού Μπριτζ-).

4.7.5

Περιεχόμενο κλήσης προς παροχή εξηγήσεων (απολογία)

Η κλήση προς παροχή εξηγήσεων (απολογία) περιλαμβάνει υποχρεωτικά :
α) πλήρη και συγκεκριμένη παράθεση και περιγραφή των συμβάντων, που συγκροτούν το υπό εξέταση
πειθαρχικό παράπτωμα, κατά χρόνο, τόπο και τρόπο,
β) τις διατάξεις του Πειθαρχικού Κανονισμού της ΕΟΜ, που πιθανολογείται ότι παραβιάστηκαν,
γ) το χρόνο και τον τόπο συζήτησης,
δ) τα δικαιώματα του πειθαρχικά διωκόμενου,
ε) τα ονόματα των μαρτύρων που κλητεύθηκαν από το Πειθαρχικό Συμβούλιο,
στ) υπενθύμιση, ότι αν ο πειθαρχικά διωκόμενος δεν προσέλθει, η συζήτηση θα προχωρήσει ερήμην του,
ζ) ενημέρωση ότι, αντίγραφα όλων των εγγράφων της πειθαρχικής υπόθεσης, μπορούν να παραληφθούν από
τη Γραμματεία της ΕΟΜ (ή και από μέλος του ΠΣ - στην περίπτωση αυτή, θα παρέχονται τα σχετικά
στοιχεία επικοινωνίας).
Συνημμένα με την κλήση αποστέλλονται:
1. Αντίγραφο της αναφοράς ή του εγγράφου, αιτία του οποίου ξεκίνησε η πειθαρχική δίωξη.
2. Κατάλογος των εγγράφων και άλλων αποδεικτικών στοιχείων, που λήφθηκαν υπόψη από το ΠΣ ΕΟΜ κατά
την προκαταρκτική εξέταση και από τα οποία πιθανολογήθηκε η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος.
Όταν το επιτρέπει ο όγκος και το είδος (ως προς την ευκολία αναπαραγωγής), των σχετικών εγγράφων του
σημείου 2 παραπάνω, μπορεί να επισυνάπτονται και αντίγραφά τους στην κλήση, μαζί με τον κατάλογο.
Σε κάθε περίπτωση, ο πειθαρχικά διωκόμενος δικαιούται να ζητήσει και να πάρει αντίγραφα όλων των
εγγράφων της υπόθεσης από τη Γραμματεία της ΕΟΜ (μετά από συνεννόηση και εντός εύλογου χρονικού
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διαστήματος, από τη χρονική στιγμή του αιτήματος, δεδομένου και του απόρρητου του πειθαρχικού αρχείου,
βλέπε άρθρο 4.16 παράγραφος 8 και παράγραφος 9).

4.7.6

Έγγραφες καταθέσεις

Κατά την Πειθαρχική διαδικασία εν γένει και κατά τη συζήτηση της υπόθεσης ενώπιον του Πειθαρχικού
Συμβουλίου ειδικότερα, λαμβάνονται υπόψη τόσο μαρτυρικές καταθέσεις όσο και έγγραφα.
Το ΠΣ ΕΟΜ μπορεί να δέχεται κατά την εκδίκαση της υπόθεσης οποιονδήποτε μάρτυρα προταθεί από
οποιαδήποτε πλευρά, ή και να δεχτεί ως μαρτυρία οποιοδήποτε έγγραφο κατατεθεί.
Όλα τα έγγραφα της πειθαρχικής διαδικασίας, πριν από την τελεσιδικία απόφασης του ΠΣ ΕΟΜ, θεωρούνται
απόρρητα και γνωστοποιούνται μόνο υπ' ευθύνη των αρμόδιων πειθαρχικών οργάνων στους παράγοντες που
είναι αναγκαίοι για τη διαλεύκανση της πειθαρχικής υπόθεσης.

4.7.7

Δικαιώματα πειθαρχικά διωκόμενου.

Ο πειθαρχικά διωκόμενος δικαιούται:
1. Να μην εμφανισθεί ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου, καίτοι έχει κλητευθεί νόμιμα.
2. Να προσέλθει σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο της συζήτησης και να αποχωρήσει οποτεδήποτε.
3. Να λάβει, με την έναρξη της συζήτησης, κάθε γραπτή κατάθεση ή έγγραφο, που έχει έρθει σε γνώση του
Πειθαρχικού Συμβουλίου μετά την κοινοποίηση της κλήσης προς απολογία και γενικά κάθε έγγραφο της
υπόθεσης, που δεν του είχε σταλεί και δεν είχε παραλάβει από την Γραμματεία της ΕΟΜ, για οποιονδήποτε
λόγο. Σε αυτή την περίπτωση, του δίνεται εύλογος χρόνος να μελετήσει τα έγγραφα.
4. Να παρίσταται μόνος ή με δικηγόρο (ή σύμβουλο, που δεν είναι απαραίτητα νομικός).
5. Να παρέχει προφορικές ή και έγγραφες εξηγήσεις, μέχρι την ολοκλήρωση της συζήτησης.
6. Να καλεί, με επιμέλειά του, όσους μάρτυρες επιθυμεί, υποβάλλοντας γραπτή κατάσταση μαρτύρων στο
Πειθαρχικό Συμβούλιο, με την έναρξη της συζήτησης. Επαφίεται στην κρίση του ΠΣ, η αποδοχή τυχόν
μεταγενέστερου αιτήματός του για κλήση και νέων μαρτύρων (κατά τη διάρκεια της συζήτησης). Πάντως,
τυχόν απόρριψη τέτοιου αιτήματος, δεν συνιστά λόγο ακυρότητας της πειθαρχικής διαδικασίας (και της
απόφασης του ΠΣ ΕΟΜ).
7. Να παρίσταται στην εξέταση όλων των μαρτύρων και να τους υποβάλει ερωτήσεις, αμέσως μετά την
ολοκλήρωση της εξέτασής τους από το Πειθαρχικό Συμβούλιο.
8. Αν και οι μάρτυρες υπεράσπισης καταθέτουν, συνήθως, μετά την εξέταση των μαρτύρων που κλητεύθηκαν
από το Πειθαρχικό Συμβούλιο, ο πειθαρχικά διωκόμενος δικαιούται να υποβάλλει προφορικά αίτημα, να
εξετάζει τους μάρτυρές του ανά πάσα χρονική στιγμή της συζήτησης και όχι απαραίτητα με σειρά
αρίθμησης, αλλά όπως κρίνει προσφορότερο.
9. Ο πειθαρχικά διωκόμενος δικαιούται με την απολογία του, προφορική ή γραπτή, να ζητήσει η οποιαδήποτε
ποινή να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα
Διευκρινίζεται ρητά ότι, αν ο πειθαρχικά διωκόμενος επιλέξει να μην εμφανισθεί αυτοπροσώπως ενώπιον του
Πειθαρχικού Συμβουλίου της ΕΟΜ:
α) Επιτρέπεται να εκπροσωπηθεί με πληρεξούσιο και να προτείνει μάρτυρες υπεράσπισης.
β) Η έγγραφη απολογία του γίνεται δεκτή και διαβάζεται, αμέσως μετά την εξέταση όλων των μαρτύρων.
Αν κατά τη συζήτηση και για την ίδια υπόθεση προκύψουν ενδείξεις τέλεσης και άλλης ή άλλων παραβάσεων
του Πειθαρχικού Κανονισμού της ΕΟΜ, το Πειθαρχικό Συμβούλιο, μπορεί:
α) Να συνεχίσει τη συζήτηση της υπόθεσης και να εκδώσει απόφαση επ' αυτής, προσδιορίζοντας το χρόνο
της συζήτησης των λοιπών παραβάσεων, είτε
β) Να αναβάλει τη συζήτηση με σκοπό να συνεξεταστούν όλες οι παραβάσεις σε νέα συζήτηση.
Είναι ευνόητο ότι αν το Πειθαρχικό Συμβούλιο συνεχίσει τη συζήτηση και επιβάλει ποινή, στη μεταγενέστερη
συζήτηση δεν τιμωρεί τον παραβάτη ως υπότροπο (αν κρίνει ότι διέπραξε και άλλα παραπτώματα).

4.7.8

Συζήτηση - Απόφαση - Περιεχόμενο.

1. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο συνεδριάζει σε απαρτία με την παρουσία και των τριών μελών του, όταν αυτό
είναι τριμελές και τουλάχιστον τεσσάρων μελών, όταν αυτό είναι πενταμελές. Στη σύνθεση του ΠΣ
καλούνται και μπορούν να παρίστανται και τα αναπληρωματικά μέλη, προκειμένου να είναι ενήμερα της
υπόθεσης, αν χρειαστεί να αναπληρώσουν τακτικό μέλος σε περίπτωση που έχει κώλυμα. Αν δεν υπάρξει
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τέτοια αναπλήρωση, τα αναπληρωματικά μέλη δεν έχουν δικαίωμα λόγου και ψήφου. Αναπλήρωση μπορεί
να υπάρξει, σε οποιοδήποτε στάδιο, μέχρι και την έκδοση της απόφασης.
Τα μέλη του ΠΣ πρέπει να απέχουν από την συνεδρίαση του αν έχουν άμεσο ή έμμεσο συμφέρον ή
ενδιαφέρον με την υπό εξέταση υπόθεση. Σε περίπτωση αμφιβολιών ή διαφωνίας, ο Πρόεδρος ή μέλος
που ορίζεται από αυτόν θα αποφαίνεται για την συμμετοχή του αναφερόμενου στην ως άνω παράγραφο
μέλους. Ο Πρόεδρος ή ο Προεδρεύων οφείλει πριν την έναρξη της διαδικασίας εκδίκασης υπόθεσης να
ενημερώσει τα μέλη και να ρωτήσει αν συντρέχουν λόγοι αποχής ενός ή περισσοτέρων από αυτά. Το
Πειθαρχικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει τον αποκλεισμό μέλους και αυτεπαγγέλτως, ύστερα από
πρόταση του Προέδρου ή του Προεδρεύοντα.
Προφορικό αίτημα μέλους του Πειθαρχικού Συμβουλίου να απέχει από την πειθαρχική δίωξη γίνεται
υποχρεωτικά δεκτό από τον Πρόεδρο ή τον Προεδρεύοντα. Ο πειθαρχικά διωκόμενος ή άλλο
ενδιαφερόμενο μέρος μπορεί να ζητήσει την εξαίρεση μέλους ή μελών του ΠΣ, με την έναρξη της
συζήτησης, εφόσον οι λόγοι αποκλεισμού ή εξαίρεσης είναι μέχρι τον χρόνο εκείνο γνωστοί, ή έως το τέλος
της συζήτησης, εφόσον οι σχετικοί λόγοι προκύψουν κατά τη διαδικασία, προβάλλοντας εγγράφως τους
λόγους. Επί του αιτήματος αυτού αποφασίζουν τα λοιπά μέλη, με αιτιολογημένη απόφαση, αφού ακούσουν
το υπό εξαίρεση μέλος και υποβάλουν διευκρινιστικές ερωτήσεις στον αιτούντα. Αν το αίτημα δεν γίνει
δεκτό, η συζήτηση συνεχίζεται κανονικά.
Η αίτηση εξαίρεσης είναι απαράδεκτη όταν αυτή αφορά στην εξαίρεση όλων των μελών του Πειθαρχικού
Συμβουλίου.
Εφόσον αποφασιστεί η εξαίρεση, ή σε περίπτωση αποχής, καλείται αναπληρωματικό μέλος προς
αντικατάσταση (απαραίτητο σε περίπτωση τριμελούς ΠΣ) ή συνεχίζεται η συζήτηση με τα υπόλοιπα μέλη,
εφόσον υπάρχει απαρτία (στην περίπτωση πενταμελούς ΠΣ).
Όταν τα τακτικά μέλη δηλώσουν αδυναμία ή κώλυμα συμμετοχής στην ορισθείσα συνεδρίαση του ΠΣ, ο
πρόεδρος ή o προεδρεύων υποχρεούται να καλέσει εγκαίρως αναπληρωματικά μέλη, ώστε να επιτευχθεί η
κατά το δυνατό μέγιστη απαρτία. Τον Πρόεδρο, όταν κωλύεται, αναπληρώνει το πρεσβύτερο μέλος της
εκάστοτε σύνθεσης
Όλα τα προσκομιζόμενα στοιχεία και μαρτυρίες λαμβάνονται υπόψη. Στοιχείο που δεν αμφισβητείται από
κανένα (διωκόμενο πειθαρχικά, μάρτυρες, τυχόν εμπλεκόμενα όργανα ΕΟΜ ή Σωματείου-Μέλους, κ.λπ.)
μπορεί να γίνει δεκτό από το ΠΣ σε οποιαδήποτε μορφή (π.χ. απλό φωτοαντίγραφο, ηλεκτρονικό μήνυμα,
προφορική δήλωση, κ.λπ.). Σε περίπτωση αμφισβήτησης ή αμφιβολίας, ζητούνται επίσημα στοιχεία από
την ΕΟΜ, επικυρωμένα αντίγραφα εγγράφων, υπογεγραμμένες υπεύθυνες δηλώσεις κ.λπ.
Η πειθαρχική διαδικασία στο ΠΣ ΕΟΜ είναι ανεξάρτητη οποιασδήποτε άλλης εξέτασης ή εκδίκασης της ίδιας
υπόθεσης ή τμήματος αυτής ή άλλης ευρύτερης υπόθεσης από Διεθνείς ή Ελληνικές αρχές, αθλητικές ή μη
(ως τέτοιες νοούνται και τα ποινικά ή πολιτικά δικαστήρια). Κατά τη συζήτηση της πειθαρχικής υπόθεσης,
το ΠΣ ΕΟΜ δέχεται ως στοιχεία και συνεκτιμά τυχόν αποφάσεις ή κρίσεις για τα γεγονότα άλλων αρχών,
χωρίς όμως να δεσμεύεται στην τελική κρίση του από αυτές. Ευνόητο είναι πως είναι στην κρίση του ΠΣ
ΕΟΜ, να αναβάλει την συζήτηση μιας πειθαρχικής υπόθεσης, είτε ορίζοντας νέα ημερομηνία (χωρίς νέα
κλήτευση των παρόντων) είτε και επ' αόριστο, σε περίπτωση που θεωρήσει σκόπιμο, ή ακόμα και αναγκαίο,
να αναμείνει την έκδοση πορίσματος ή απόφασης άλλης αρχής (που εκκρεμεί). Η αναβολή αυτή δεν
αναστέλλει τον χρόνο παραγραφής του υπό εξέταση παραπτώματος.
Το ΠΣ αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει
η ψήφος του Προέδρου ή του προεδρεύοντος.
Οι αποφάσεις του ΠΣ ΕΟΜ πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένες, να αναφέρουν τη σύνθεση του ΠΣ, το
ονοματεπώνυμο του πειθαρχικά διωκόμενου (κατηγορούμενου), τον τόπο και το χρόνο συνεδρίασης, τον
τόπο και το χρόνο διάπραξης παραπτώματος, λεπτομερή περιγραφή της αντικανονικής συμπεριφοράς
(πράξης ή παράλειψης), την διάταξη του Πειθαρχικού Κανονισμού που παραβιάστηκε, ποια έγγραφα και
δεδομένα λήφθηκαν υπόψη, αξιολόγηση των στοιχείων και, τέλος, την κρίση του ΠΣ ως προς την τέλεση
πειθαρχικού παραπτώματος. Σε περίπτωση που το ΠΣ ΕΟΜ δεχτεί ότι τελέστηκε παράπτωμα, θα
αναφέρονται η κρίση του για την βαρύτητα του παραπτώματος (αν κρίνεται ως ιδιαίτερης βαρύτητας, αυτό
αναφέρεται ρητά και, στο βαθμό που δεν είναι πρόδηλο, με πλήρη αιτιολόγηση), τα ελαφρυντικά ή
επιβαρυντικά στοιχεία που λήφθηκαν υπόψη και η ποινή που επιβάλλεται.
Η απόφαση μπορεί να περιλαμβάνει δύο ή και συνδυασμό περισσότερων ποινών (βλέπε άρθρο 4.10). Ιδίως
για βίαια και ατιμωτικά παραπτώματα, μπορεί να επιβάλλεται τέτοιο πλέγμα ποινών, ώστε ο υπαίτιος να
αποξενώνεται πλήρως και να μην έρχεται σε επαφή με αγωνιζόμενους (π.χ. αναστολή αγωνιστικού δελτίου,
συν απαγόρευση εισόδου σε αγωνιστικούς χώρους).
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4.7.9

Απόφαση - Επίδοση

1. Η απόφαση επιδίδεται πάντοτε σε όποιον διώχθηκε πειθαρχικά, είτε του επιβλήθηκε ποινή είτε όχι.
2. Για την επίδοση απόφασης επιβολής ποινής ισχύει ό,τι και για την κλήση προς παροχή εξηγήσεων απολογία (έγγραφος τύπος, επίδοση με τον προσφορότερο τρόπο, επταήμερη προθεσμία κ.λπ.).
3. Αν δεν καταστεί δυνατό να επιδοθεί η απόφαση στον τιμωρούμενο, είτε επειδή αυτός παρέλειψε να
ενημερώσει τα αρμόδια όργανα της ΕΟΜ (Γραμματεία, ΠΣ) για την αλλαγή της διεύθυνσης, που είχε
δηλώσει κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, είτε για ανάλογους λόγους με αυτούς που αναφέρονται για την
περίπτωση της κλήσης προς παροχή εξηγήσεων (άρθρο 4.7.4 παράγραφος 4), η απόφαση είναι ισχυρή και
παράγει έννομα αποτελέσματα, μετά την παρέλευση επτά (7) εργάσιμων ημερών.

4.7.10

Απόφαση - Έναρξη ισχύος

1. Απόφαση με την οποία επιβάλλονται μία ή περισσότερες ποινές ισχύει :
α) από την παραλαβή της, αν επιδοθεί στα χέρια του τιμωρούμενου (η επίδοση αποδεικνύεται με την
υπογραφή εκείνου που το παραλαμβάνει), ή αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (η παραλαβή
αποδεικνύεται ηλεκτρονικά ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, συμπεριλαμβανόμενης της
τηλεφωνικής επιβεβαίωσης).
β) από την κατάθεση του τηλεγραφήματος ή από την επίδοση με δικαστικό επιμελητή,
γ) μετά την παρέλευση επτά (7) εργάσιμων ημερών, αν αποσταλεί με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορέα
(courier).
Οι παραπάνω παράγραφοι είναι αμετακίνητες, απρόσβλητες και ισχύουν ανεξάρτητα από το είδος της
ποινής, με την επιφύλαξη της περίπτωσης της επιβολής ποινής κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4.7.2,
όπου η απόφαση ισχύει με την πάροδο (άπρακτης) της προθεσμίας για υποβολή ενστάσεων.
2. Απόφαση με την οποία δεν επιβάλλεται ποινή, ισχύει με την έκδοσή της.

4.7.11

Απόφαση - Ανακοίνωση.

Αρμόδια για την επίδοση των αποφάσεων και την ανακοίνωση των ποινών (που επιβλήθηκαν από το ΠΣ ΕΟΜ)
στα Σωματεία-Μέλη, στην EBL και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο, είναι η Γραμματεία της ΕΟΜ. Δεν απαιτείται
ανακοίνωση για την ποινή της παρατήρησης.
Σύνοψη των αποφάσεων του ΠΣ ΕΟΜ μπορεί να δημοσιεύεται στον Τύπο της ΕΟΜ ή να κοινοποιείται με
ανακοινώσεις (π.χ. στους πίνακες ανακοινώσεων Γραφείων και εντευκτηρίων ΕΟΜ και Σωματείων-Μελών).
Οι αποφάσεις του ΠΣ ΕΟΜ και τα πλήρη Πρακτικά της Συνεδρίασης του ΠΣ ΕΟΜ, κατά την οποία έγινε η
συζήτηση της υπόθεσης, όπως και τα έγγραφα που αφορούν την υπόθεση, παραμένουν στο αρχείο του ΠΣ
ΕΟΜ. Πιστά αντίγραφα τους (ή αποσπάσματα των Πρακτικών, που αφορούν τη συγκεκριμένη συζήτηση)
παρέχονται μόνο από τον Πρόεδρο του ΠΣ (ή από μέλος του ΠΣ, κατ' εντολή του), στους άμεσα
ενδιαφερόμενους (πειθαρχικά ελεγχόμενο ή καταγγέλλοντα, εμπλεκόμενο Σωματείο ή όργανο της ΕΟΜ, κ.λπ.),
για την ενημέρωσή τους ή και, ενδεχομένως, για να χρησιμοποιηθούν σε προσφυγή τους στο ΑΣΕΑΔ Αντίγραφα
ή αποσπάσματα μπορεί να κοινοποιηθούν και σε μη εμπλεκόμενα όργανα της ΕΟΜ, για ενημέρωσή τους (π.χ.
ΔΣ ΕΟΜ), ή να δοθούν και σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μετά από αίτημά τους και για συγκεκριμένο
λόγο και χρήση (βλέπε άρθρο 4.16 παράγραφος 8).

4.8

Αναβολή λήψης απόφασης

Η συζήτηση της υπόθεσης είναι δυνατό να αναβληθεί:
1. Για λόγους ανωτέρας βίας (όπως αυτή περιγράφεται στην Ελληνική Νομοθεσία).
2. Λόγω έλλειψης απαρτίας (υποχρεωτικά).
3. Κατόπιν αίτησης του πειθαρχικά διωκόμενου ή εκπροσώπου του, μόνο για λόγους υγείας, ως εξής:
α) Το αίτημα για πρώτη αναβολή, πρέπει να υποστηρίζεται από απλή ιατρική γνωμάτευση – βεβαίωση, για
αδυναμία του να παραστεί.
β) Το αίτημα για δεύτερη φορά και πέρα, πρέπει να συνοδεύεται από γνωμάτευση - βεβαίωση Νοσοκομείου
ή Κλινικής για αδυναμία του να παραστεί.
Στην περίπτωση αναβολής της συζήτησης, ορίζεται, αν είναι δυνατό, νέα ημερομηνία συζήτησης, χωρίς νέα
κλήτευση των παρόντων.
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4.9

Αναστολή εκτέλεσης ποινής

1. Αναστολή εκτέλεσης επιβληθείσας ποινής μπορεί να αποφασιστεί από το ΠΣ για λόγους επιείκειας και
κυρίως για ποινές επιβαλλόμενες στα Σωματεία-Μέλη της ΕΟΜ.
2. Ο χρόνος διάρκειας αναστολής εκτέλεσης της ποινής είναι τουλάχιστον τα δύο (2) έτη.
3. Αν ο υπέρ ου η αναστολή, διαπράξει, εντός του χρόνου αναστολής, νέο παράπτωμα και επιβληθεί γι' αυτό
ποινή, τότε επιβάλλεται να εκτίσει και την ποινή που είχε ανασταλεί.
Η ποινή που είχε ανασταλεί εκτίεται αν η διάπραξη του νέου παραπτώματος έγινε μέσα στο χρόνο αναστολής
της, ανεξάρτητα από την ημερομηνία επιβολής της νέας ποινής.
Γενική διάταξη: Δεν χορηγείται αναστολή εκτέλεσης ποινής για παραπτώματα που έχουν χαρακτηριστεί ως
ιδιαίτερης βαρύτητας, ή για τις ποινές έκπτωσης από αξίωμα ή έκπτωσης από δραστηριότητα που προβλέπεται
από το Καταστατικό ή από Κανονισμό ΕΟΜ.
Διευκρινίζεται ρητά ότι απαγορεύεται να δοθεί, με μεταγενέστερη απόφαση, αναστολή εκτέλεσης ποινής, που
επιβλήθηκε με προηγούμενη απόφαση.

4.10

Ελαφρυντικά ή επιβαρυντικά στοιχεία – Συγχώνευση ποινών

Κατά την επιβολή ποινής, το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποφασίζει για το ύψος της λαμβάνοντας υπόψη τυχόν
ελαφρυντικά ή επιβαρυντικά στοιχεία, την προσωπικότητα του υπαιτίου και την προσφορά του στο άθλημα.
Αυτό πρέπει να αναφέρεται ρητά στην σχετική απόφαση του ΠΣ ΕΟΜ.
Τα ελαφρυντικά ή επιβαρυντικά στοιχεία προκύπτουν κυρίως από τις περιστάσεις και τις συνθήκες τέλεσης του
τιμωρούμενου παραπτώματος, καθώς και από την προγενέστερη διαγωγή ή την ιδιότητα του ενεχόμενου.
Ενδεικτικά:
α) Ελαφρυντικά στοιχεία μπορούν να θεωρηθούν η ιδιότητα του μαθητή ή αρχάριου παίκτη, η
καθομολογούμενη προηγούμενη άψογη συμπεριφορά κατά μακροχρόνια παρουσία στον χώρο του
αγωνιστικού μπριτζ, η πρόκληση της επιλήψιμης συμπεριφοράς από άλλους ή από αγαθά κίνητρα, κ.λπ.
β) Επιβαρυντικά στοιχεία μπορούν να θεωρηθούν η διάπραξη παραπτώματος ενώ ο αθλητής βρίσκεται σε
αναστολή εκτέλεσης άλλης ποινής, η υποτροπή, ή η κατοχή ιδιότητας που δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο
τιμωρούμενο πειθαρχικό παράπτωμα (όπως π.χ. αθλούμενος διαιτητής ή διοικητικός παράγοντας, που
διαπράττει πειθαρχικό παράπτωμα ως αθλητής).
Αρχάριος παίκτης, κατ' αρχήν, θεωρείται αθλητής που είναι κάτοχος Α.Δ. για λιγότερο από τρία (3) χρόνια.
Είναι όμως στην κρίση του ΠΣ ΕΟΜ να δεχτεί ως αρχάριο και αθλητή, που είναι κάτοχος Α.Δ. για περισσότερο
χρόνο, αν αποδεικνύεται και από τα αρχεία της ΕΟΜ ότι είχε περιορισμένη συμμετοχή σε εκδηλώσεις
αγωνιστικού μπριτζ.
Υπότροπο θεωρείται:
1. Κάθε πρόσωπο, ομάδα ή όργανο, το οποίο καταδικάστηκε με ποινή βαρύτερη της παρατήρησης ή της
έγγραφης επίπληξης και υποπίπτει σε νέο παράπτωμα εντός διετίας από το χρόνο αποτίσεως της ποινής
του.
2. Κάθε Σωματείο-Μέλος της ΕΟΜ, το οποίο έχει καταδικαστεί με ποινή έστω και έγγραφης επίπληξης και
υποπίπτει, εντός έτους από της αποτίσεως της ποινής του, σε νέο παράπτωμα.
Η συνδρομή των παραπάνω περιπτώσεων πρέπει να αναφέρεται ρητά και να αιτιολογείται στη σχετική
απόφαση επιβολής ποινής του ΠΣ ΕΟΜ.
Στα υπότροπα Σωματεία-Μέλη, η ελάχιστη επιβαλλόμενη ποινή είναι ο υποβιβασμός στην τελευταία κατηγορία,
συν απαγόρευση τέλεσης του πρώτου, χρονολογικά, μετά την έναρξη ισχύος της ποινής, αγώνα τρίτης (3ης)
βαθμίδας (εφ' όσον δεν έχει προκηρυχτεί ακόμα, διαφορετικά του αμέσως επόμενου). Επίσης, ανάλογα με τη
βαρύτητα του νέου παραπτώματος, μπορεί να επιβληθεί χρηματικό πρόστιμο, ως επιπρόσθετη ποινή.
Σε περίπτωση περισσότερων από ένα πειθαρχικών παραπτωμάτων, επιβάλλεται συνολική πειθαρχική ποινή με
βάση τη βαρύτερη, προσαυξημένη. Η προσαύξηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία τέταρτα (3/4) του
αθροίσματος των υπόλοιπων ποινών.
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4.11

Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωμάτων

1. Κάθε πειθαρχικό παράπτωμα παραγράφεται δώδεκα (12) μήνες μετά την τέλεσή του αν δεν έχει ασκηθεί
πειθαρχική δίωξη.
2. Η κλήση προς παροχή εξηγήσεων - απολογία (εντός του δωδεκάμηνου) αναστέλλει την παραγραφή για
δώδεκα (12) μήνες.
3. Εφόσον εμπλέκεται και Διαιτητής, η ΚΕΔ θα πρέπει να εκδώσει απόφαση εντός εύλογου χρονικού
διαστήματος (πάντως όχι μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών) και ο χρόνος παραγραφής του αδικήματος
επιμηκύνεται αναλόγως
Ορίζεται ρητά ότι η προθεσμία των δώδεκα (12) μηνών επιμηκύνεται απεριόριστα, αν υπάρξει παράβαση του
άρθρου 4.6, από οποιονδήποτε και για οποιαδήποτε αιτία, μέχρι η αναφορά Διαιτητή ή η απόφαση Σωματείου
έρθουν σε γνώση του ΠΣ της ΕΟΜ, με πρωτοκολλημένη επιστολή. Η διάταξη αυτή του παρόντος άρθρου
κατισχύει από κάθε άλλη, ακόμη και από αντίθετη ή διαφορετική διάταξη.
Ορίζεται επίσης ρητά ότι, εφόσον έχει επιδοθεί κλήση προς παροχή εξηγήσεων και ο πειθαρχικά διωκόμενος
ζητήσει και λάβει αναβολή της συζήτησης της υπόθεσής του για λόγους υγείας, όπως προβλέπεται στο άρθρο
4.8 του παρόντος, μία ή περισσότερες φορές, αναστέλλεται η παραγραφή της πράξης για όσο χρόνο διήρκεσαν
οι αναβολές.

4.12

Διαδικασία και προϋποθέσεις εκλογής μέλους Πειθαρχικού Συμβουλίου

Η διαδικασία εκλογής των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου, ο αριθμός των μελών του κ.λπ., αναφέρονται
στο σχετικό Άρθρο του Καταστατικού της ΕΟΜ (Άρθρο 26, Καταστατικού ΕΟΜ έτους 2003).
Για να εκλεγεί κάποιος μέλος του ΠΣ, πρέπει σωρευτικά να πληροί τις εξής προϋποθέσεις :
1. Να έχει συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος ηλικίας
2. Να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον τέσσερα (4) χρόνια κατοχής αγωνιστικού δελτίου ΕΟΜ (ημερολογιακά,
όχι απαραίτητα συνεχόμενα και όχι απαραίτητα Α.Δ. εν ισχύ)
3. Να μην έχει τιμωρηθεί για ατιμωτικό πειθαρχικό παράπτωμα του ΠΚ ΕΟΜ

4.13

Έκπτωση μελών Πειθαρχικού Συμβουλίου

1. Μόνη αρμόδια για έκπτωση της ιδιότητας μέλους ή μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι η Γενική
Συνέλευση. Σε περίπτωση που συντρέχουν σοβαροί λόγοι ευθύνης, λόγω πλημμελούς εκτέλεσης των
καθηκόντων, παραγραφής παραπτώματος ή μη αποχής – εξαίρεσης (άρθρο 4.7.8 παράγραφος 2), μερικών
ή και όλων των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου της ΕΟΜ και κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης και
εισήγησης του ΔΣ, συγκαλείται εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών έκτακτη Γεν. Συνέλευση, για την
έκπτωση όσων μελών ευθύνονται. Αν ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών δεν επαρκεί προς πλήρωση
των τριών (3) ή των πέντε (5) θέσεων του Πειθαρχικού Συμβουλίου, η Γεν. Συνέλευση, στην ίδια
συνεδρίαση, προβαίνει σε εκλογή νέου Πειθαρχικού Συμβουλίου, για το υπόλοιπο της θητείας του. Η
υπόθεση μπορεί να παραπεμφθεί και στην Τακτική Γενική Συνέλευση, εφόσον αυτή συγκληθεί εντός της
παραπάνω προθεσμίας των τριάντα (30) εργάσιμων ημερών.
2. Αν για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία το σύνολο των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του ΠΣ ΕΟΜ είναι
μικρότερο των τριών (3) ή πέντε (5), τότε η Γεν. Συνέλευση της ΕΟΜ εκλέγει – συμπληρώνει άμεσα με
νέα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, για χρόνο ίσο προς το υπόλοιπο της θητείας του ΠΣ.

4.14

Πειθαρχικά όργανα - Εφέσεις (Προσφυγές)

1. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΕΟΜ είναι το αρμόδιο όργανο για την εκδίκαση των πειθαρχικών
παραπτωμάτων του αγωνιστικού Μπριτζ, σύμφωνα με το Άρθρο 26 του Καταστατικού της ΕΟΜ.
2. Η εξέταση πειθαρχικής υπόθεσης από το ΠΣ ΕΟΜ και η τυχόν επιβολή πειθαρχικής ποινής, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στον παρόντα ΠΚ ΕΟΜ, γίνεται επιπρόσθετα του πειθαρχικού ελέγχου από αρμόδιο όργανο
Σωματείου-Μέλους της ΕΟΜ και της επιβολής (ή όχι) πειθαρχικής, διαδικαστικής ή άλλου είδους ποινής
ή/και κυρώσεων από άλλα αρμόδια όργανα της ΕΟΜ (π.χ. διαιτητές, ΚΕΔ –για την περίπτωση διαιτητών-,
αρχηγό Εθνικής Αποστολής –για μέλη εθνικών ομάδων-), για το ίδιο συμβάν.
3. Δεν είναι εφέσιμες:
α) οι αποφάσεις που επιβάλλουν τελεσίδικη ποινή με την διαδικασία του άρθρου 4.7.2 (όπου η μη υποβολή
ένστασης, ενώ η απόφαση τελεί υπό αίρεση, θεωρείται ως σιωπηρή αποδοχή των πραγματικών
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περιστατικών για τα οποία επιβλήθηκε η ποινή και ως σιωπηρή παραίτηση από το δικαίωμα προσφυγής
στο ΑΣΕΑΔ, το οποίο θα υπήρχε, αν είχε γίνει ένσταση) και
β) οι αποφάσεις που επιβάλουν την ποινή της παρατήρησης ή της έγγραφης επίπληξης.
4. Εφέσιμες είναι όλες οι υπόλοιπες αποφάσεις του ΠΣ ΕΟΜ, που επιβάλλουν ποινή.
5. Η έφεση ασκείται ενώπιον του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλύσεως Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ) σύμφωνα
με τις διατάξεις του ισχύοντος Αθλητικού Νόμου.
6. Η άσκηση της έφεσης αναστέλλει την εκτέλεση της πειθαρχικής ποινής μέχρι την έκδοση απόφασης από
το ΑΣΕΑΔ και την κοινοποίησή της στην ΕΟΜ.
7. Αν γίνει δεκτή η έφεση και εξαφανιστεί η απόφαση του ΠΣ, τα πράγματα επαναφέρονται στην πρότερη
κατάσταση γι' αυτόν που τιμωρήθηκε.
8. Οποιαδήποτε, γενικά, απόφαση του ΑΣΕΑΔ είναι δεσμευτική για την ΕΟΜ.

4.15

Εξαφάνιση – ακύρωση απόφασης λόγω ψευδούς κατάθεσης

1. Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που τιμωρήθηκε από το ΠΣ ΕΟΜ συνεπεία ψευδούς κατάθεσης, μπορεί να
υποβάλει αίτηση για εξαφάνιση - ακύρωση της απόφασης με την οποία επιβλήθηκε η ποινή, μία φορά μόνο
και χωρίς χρονικό περιορισμό, ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου, που έχει εκδώσει την απόφαση. Είναι
ευνόητο ότι, ο αιτούμενος την ακύρωση, πρέπει να αποδείξει πλήρως το βάσιμο της αίτησής του και το
ψευδές της κατάθεσης.
2. Αν μία κατάθεση ήταν το μόνο ή το κύριο αποδεικτικό στοιχείο, βάσει του οποίου εκδόθηκε απόφαση
επιβολής ποινής από το ΠΣ ΕΟΜ, η απόφαση αυτή εξαφανίζεται - ακυρώνεται με νεότερη απόφαση του
ίδιου οργάνου.
3. Στον ψευδώς καταθέσαντα επιβάλλεται η ανώτατη ποινή του άρθρου 4.4 παράγραφος 10, ανεξάρτητα από
το ύψος της εξαφανιζόμενης ποινής, εκτός αν το ΠΣ ΕΟΜ δεχθεί ελαφρυντικά. Σε αυτήν την περίπτωση,
θα υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά στο σκεπτικό της απόφασης του ΠΣ.
4. Είναι αυτονόητο ότι αν το Πειθαρχικό Συμβούλιο, εξετάζοντας μία άλλη υπόθεση, διαπιστώσει
αναμφισβήτητα ότι προγενέστερη απόφαση με την οποία επιβλήθηκε ποινή είχε εκδοθεί συνεπεία ψευδούς
κατάθεσης, αυτεπάγγελτα επανεξετάζει την υπόθεση, ακυρώνει την απόφαση και ασκεί πειθαρχική δίωξη
στον ψευδώς καταθέσαντα (για την ποινή που επιβάλλεται στον ψευδώς καταθέσαντα, ισχύει ότι και στην
παράγραφο 3 του παρόντος).
Ρητή διευκρίνιση: Χρόνος έναρξης της παραγραφής του πειθαρχικού παραπτώματος της ψευδούς κατάθεσης,
αλλά και αυτού της ψευδούς αναφοράς – καταγγελίας (αν συντρέχει στην συγκεκριμένη υπόθεση), θεωρείται
ο χρόνος έκδοσης της νεότερης απόφασης (εξαφάνισης – ακύρωσης) του ΠΣ ΕΟΜ.

4.16

Ποινολόγιο – Πειθαρχικό αρχείο – Γραμματειακή υποστήριξη ΠΣ ΕΟΜ

1. Τηρείται βιβλίο Πρωτοκόλλου ΠΣ ΕΟΜ, όπου καταγράφονται όλα τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα.
2. Κάθε νέα αναφορά – καταγγελία για φερόμενο πειθαρχικό παράπτωμα παίρνει αρίθμηση, ξεκινώντας από
τον αριθμό 1, στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους.
3. Οι αναφορές – καταγγελίες με τις οποίες, μετά την προκαταρκτική του εξέταση του ΠΣ, κρίνεται ότι
πιθανολογείται η διάπραξη παραπτώματος, θεωρούνται πειθαρχικές υποθέσεις και αριθμούνται και αυτές
σειριακά, ξεκινώντας από τον αριθμό 1, στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους. Οι αποφάσεις του ΠΣ ΕΟΜ,
μετά την συζήτηση υποθέσεων, παίρνουν επίσης σειριακή αρίθμηση, με την σειρά που εκδίδονται, μέσα
στο ημερολογιακό έτος.
4. Κάθε τελεσίδικη απόφαση Πειθαρχικού Συμβουλίου ΕΟΜ, που επιβάλλει ποινή, καταχωρείται στο, ειδικά,
τηρούμενο βιβλίο, το ποινολόγιο. Εξαιρούνται και δεν καταχωρούνται οι αποφάσεις με τις οποίες
επιβλήθηκε μόνο η ποινή της παρατήρησης. Γίνεται χωριστή καταχώρηση: α) αθλητών κατόχων ΑΔ ΕΟΜ,
β) Σωματείων και γ) λοιπών προσώπων που δεν είναι κάτοχοι ΑΔ ΕΟΜ. Το ποινολόγιο μπορεί επίσης να
τηρείται ή /και ηλεκτρονικά, είτε ανεξάρτητα είτε και στο πλαίσιο της βάσης δεδομένων της ΕΟΜ ή/και του
μητρώου αθλητών (στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να εξασφαλίζεται περιορισμένη πρόσβαση στα
στοιχεία, μόνο από τα μέλη του ΠΣ ΕΟΜ). Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να τηρείται και «ενεργό» (τρέχον)
ποινολόγιο, που να ανανεώνεται τακτικά, ώστε να περιλαμβάνει τις ποινές που δεν έχει ήδη ολοκληρωθεί
η έκτισή τους.
5. Τα στοιχεία του μη ενεργού ποινολογίου είναι απόρρητα και, κατ' αρχήν, δίνονται μόνο αποσπάσματα από
τον Πρόεδρο του ΠΣ ή μέλος του ΠΣ (εξουσιοδοτημένο από αυτόν), στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που
αφορούν (αθλητή ή Σωματείο-Μέλος ή σε οποιονδήποτε άλλον είχε επιβληθεί πειθαρχική ποινή). Σε ειδικές
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περιπτώσεις, μπορούν να δοθούν αντίγραφα ή αποσπάσματα, είτε σε αρμόδια όργανα της ΕΟΜ, είτε και
σε άλλους ενδιαφερόμενους, μετά από αιτιολογημένη αίτησή τους και για συγκεκριμένη χρήση, εφόσον
γίνει δεκτός ο προτεινόμενος λόγος από το ΠΣ ΕΟΜ.
6. Σε κάθε περίπτωση, διαγράφονται και από το μη ενεργό ποινολόγιο (και επομένως, δεν μπορούν να
δημοσιοποιηθούν από κανέναν και για οποιονδήποτε λόγο) όλες οι εγγραφές, ως εξής:
α) μετά από τη πάροδο τριών (3) ετών από την έκτιση της ποινής ή τη λήξη της περιόδου αναστολής, όλες
οι ποινές, εκτός αν αφορούν βίαια και ατιμωτικά παραπτώματα (ιδιαίτερης βαρύτητας) του επόμενου
σημείου,
β) μετά από τη πάροδο δέκα (10) ετών από την έκτιση της ποινής, για ποινές αναστολής Α.Δ. μεγαλύτερες
από ένα (1) χρόνο για βίαια και ατιμωτικά παραπτώματα (ιδιαίτερης βαρύτητας),
γ) σε περίπτωση θανάτου.
Αν ακυρωθεί Α.Δ. αθλητή, για οποιονδήποτε λόγο, διαγράφεται από τις καταχωρήσεις των αθλητών και
μεταφέρεται στις καταχωρήσεις των λοιπών προσώπων.
Οποιοδήποτε απόσπασμα του Ποινολογίου ή σχετικό έγγραφο (π.χ. βεβαίωση) χορηγείται από το ΠΣ ΕΟΜ,
για οποιαδήποτε χρήση, θα πρέπει να αναφέρει τον προβλεπόμενο χρόνο διαγραφής εγγραφών σύμφωνα
με τον ΠΚ ΕΟΜ (3 ή 10 έτη κατά τα παραπάνω), όπως επίσης και το έτος έναρξης της καταχώρησης όλων
των ποινών (2003, μετά την εισαγωγή της σχετικής πρόβλεψης στον ΠΚ ΕΟΜ, που εγκρίθηκε από την ΓΣ
ΕΟΜ της 15/3/2003).
7. Στα γραφεία της ΕΟΜ τηρείται Αρχείο του Πειθαρχικού Συμβουλίου ΕΟΜ, όπου φυλάσσονται όλες οι
αναφορές και πειθαρχικές υποθέσεις για τις οποίες δεν επιβλήθηκε ποινή, με τα σχετικά έγγραφα κατάλληλα
αρχειοθετημένα (ανά έτος, αλλά υποθέσεις με σημαντικό όγκο σχετικών εγγράφων μπορούν να
αρχειοθετούνται χωριστά). Τηρούνται ανάλογα και πειθαρχικοί φάκελοι, για τις υποθέσεις όπου επιβλήθηκε
οποιαδήποτε ποινή από το ΠΣ ΕΟΜ. Όταν το επιτρέπει το πλήθος των υποθέσεων και ο όγκος των σχετικών
εγγράφων, είναι δυνατό (και συνιστώμενο), οι «φάκελοι» να αρχειοθετούνται ενιαία, ανά έτος, σε ντοσιέ,
με διαχωριστικά και λίστα περιεχομένων ανά υπόθεση.
8. Όλα τα έγγραφα του ΠΣ ΕΟΜ (τρέχουσες αναφορές και υποθέσεις, πειθαρχικοί φάκελοι, πειθαρχικό αρχείο,
ποινολόγιο, κ.λπ.) είναι απόρρητα και, στο βαθμό του εφικτού, θα φέρουν και σχετική σφραγίδα ή
σημείωση «Απόρρητο». Οι Διοικητικές Υπηρεσίες της ΕΟΜ οφείλουν να διαθέτουν στο ΠΣ ΕΟΜ κατάλληλο
ασφαλή χώρο στα γραφείο της ΕΟΜ (ερμάριο με κλειδί), όπου θα έχουν πρόσβαση (κλειδί) μόνο τα μέλη
του ΠΣ ΕΟΜ. Κλειδί μπορεί να χορηγείται και στο Διευθυντή της ΕΟΜ ή άτομο των Διοικητικών Υπηρεσιών
ΕΟΜ, που έχει οριστεί από αυτόν, για να χρησιμοποιείται, υπ' ευθύνη του, για τη διεκπεραίωση πρακτικών
θεμάτων, σε συνεννόηση με τα μέλη του ΠΣ. Έγγραφα του ΠΣ ΕΟΜ (ή αντίγραφά τους) μπορεί να
απομακρύνονται προσωρινά από τα γραφεία της ΕΟΜ μόνο από τον Πρόεδρο του ΠΣ ή άλλο μέλος του
ΠΣ, κατ' εντολή του, για σύντομο χρονικό διάστημα και με δική τους ευθύνη (για χρήση στην προετοιμασία
τρέχουσας υπόθεσης, λόγους οργάνωσης και αρχειοθέτησης, κ.λπ.).
9. Διευκρινίζεται ρητά ότι μόνο το ΠΣ ΕΟΜ μπορεί να παρέχει έγκυρα αντίγραφα Αποφάσεων, Πρακτικών (ή
αποσπασμάτων Πρακτικών) Συνεδριάσεών του, ή έγγραφα που αφορούν οποιαδήποτε αναφορά ή
πειθαρχική υπόθεση, σε συγκεκριμένους παραλήπτες και για συγκεκριμένους λόγους, με διαβιβαστικά
έγγραφα που θα καταχωρούνται στο βιβλίο εξερχομένων του ΠΣ (άρθρο 4.16 παράγραφος 1). Οι
παραλήπτες των υπόψη εγγράφων οφείλουν να τα χρησιμοποιούν μόνο για το σκοπό που τα έλαβαν και
με δική τους ευθύνη. Κάθε άλλη χρήση ή αδικαιολόγητη δημοσιοποίηση των εγγράφων απαγορεύεται και,
ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη κύρωση ή δίωξη του υπαίτιου, μπορεί να εξεταστεί ως πειθαρχικό
παράπτωμα και να επιβληθεί ποινή από το ΠΣ ΕΟΜ, με βάση τον παρόντα Κανονισμό. Σε περίπτωση
εμπλοκής υπαλλήλου της ΕΟΜ, η απόφαση του ΠΣ ΕΟΜ μπορεί να περιλαμβάνει και εισήγηση προς το ΔΣ
ΕΟΜ για την επιβολή προστίμου ή άλλης κύρωσης. Είναι ευνόητο ότι το ίδιο ισχύει και για οποιονδήποτε
κάνει χρήση απόρρητων εγγράφων του ΠΣ ΕΟΜ, χωρίς να εμφανίζεται ως παραλήπτης τους στο
Πρωτόκολλο του ΠΣ ΕΟΜ, αν δεν μπορεί να αποδείξει ότι τα παρέλαβε νόμιμα από νόμιμο παραλήπτη.
10. Οι διοικητικές Υπηρεσίες της ΕΟΜ (Γραμματεία ΕΟΜ) παρέχουν την απαιτούμενη γραμματειακή υποστήριξη
για την ομαλή λειτουργία του ΠΣ ΕΟΜ (αποστολή κλήσεων, συνεννοήσεις για την παραλαβή εγγράφων,
απομαγνητοφωνήσεις –σε περίπτωση που αυτό απαιτηθεί-, κ.λπ.). Η Γραμματεία της ΕΟΜ οφείλει επίσης
να ενημερώνει άμεσα τον Πρόεδρο του ΠΣ ή άλλο μέλος του για κάθε εισερχόμενο στην ΕΟΜ, που αφορά
αναφορά ή καταγγελία πειθαρχικού παραπτώματος ή απευθύνεται ή κοινοποιείται προς το ΠΣ ΕΟΜ, είτε
εφαρμόζονται τα του άρθρου 4.6 είτε όχι (π.χ. αναφορά αθλητή ή θεατή αγώνα, για πειθαρχικό
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παράπτωμα, που στέλνεται απ' ευθείας στην ΕΟΜ, χωρίς να απευθύνεται σε συγκεκριμένο άτομο ή όργανο,
ανεξάρτητα του αν έχει ήδη διαβιβαστεί σχετική αναφορά διαιτητή ή Σωματείου).
11. Η Γραμματεία της ΕΟΜ οφείλει να παρέχει σε οποιοδήποτε μέλος του ΠΣ ΕΟΜ, το συντομότερο δυνατό,
οποιαδήποτε πληροφορία ή έγγραφο αφορά αναφορά – καταγγελία ή πειθαρχική υπόθεση, στη μορφή που
θα της ζητηθεί (π.χ. έγγραφη δήλωση ή βεβαίωση για γεγονότα, σε ηλεκτρονική μορφή ή επικυρωμένο
αντίγραφο για έγγραφα, κ.λπ.). Στοιχείο που είναι βέβαιο ότι είναι άμεσα διαθέσιμο (π.χ. εμφανίζεται ως
εισερχόμενο στο βιβλίο Πρωτοκόλλου της ΕΟΜ, υπάρχει διαβεβαίωση εμπλεκόμενου ότι έχει σταλεί
ηλεκτρονικά, αναφέρεται στην ιστοσελίδα της ΕΟΜ κ.λπ.), κατ' αρχήν, παραδίνεται αυθημερόν. Αν αυτό
δεν είναι δυνατό ή πρακτικό για σοβαρό λόγο, όπως ασθένεια υπαλλήλου ή προσωρινή του δέσμευση σε
επείγουσα εργασία ή δραστηριότητα στα γραφεία της ΕΟΜ (π.χ. συνεδρίαση οργάνου), που δυσχεραίνει
την αναζήτηση εγγράφων, τα υπόψη στοιχεία παραδίνονται οπωσδήποτε, τουλάχιστον σε απλό αντίγραφο
(όχι επικυρωμένο), εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών. Σε περίπτωση που ζητείται απόφαση, γνωμοδότηση,
πρακτικό συνεδρίασης ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο της Διοίκησης ή οργάνου της ΕΟΜ, που δεν είναι ήδη
διαθέσιμο στη Γραμματεία της ΕΟΜ, αυτή αναλαμβάνει την ευθύνη αναζήτησης και εξασφάλισής του από
το αρμόδιο όργανο και, σε περίπτωση που εκκρεμεί η έκδοση, επικύρωση, κ.λπ., οφείλει να παρακολουθεί
το θέμα (π.χ. τακτική υπενθύμιση της εκκρεμότητας), να ενεργεί, όπου είναι εφικτό, για την ολοκλήρωση
της εκκρεμότητας (π.χ. οργάνωση συνεδρίασης Επιτροπής) και, σε κάθε περίπτωση, να παρέχει στο ΠΣ
ΕΟΜ πλήρες ιστορικό της εξέλιξης της υπόθεσης (αν ζητηθεί και εγγράφως), ώστε να μπορεί να γίνει
καταμερισμός τυχόν ευθυνών και διαπίστωση τυχόν παραβάσεων καθήκοντος.

4.17

Γενικές διατάξεις

1. Στον παρόντα Κανονισμό, όπου χρησιμοποιείται το αρσενικό γένος νοείται και το θηλυκό (π.χ. «αθλητής»
νοείται και «αθλήτρια») και ο ενικός μπορεί να εναλλαχθεί με τον πληθυντικό (π.χ. «μέλος» ή
«παράπτωμα» νοείται και «μέλη» ή «παραπτώματα») και το αντίστροφο, εκτός αν είναι προφανές από τη
διατύπωση ότι αυτό δεν ισχύει.
2. Σε όλες τις προβλεπόμενες στο παρόν προθεσμίες, δεν υπολογίζεται ο μήνας Αύγουστος, είτε για διενέργεια
ενέργειας είτε για παραγραφή αδικήματος.
3. Οι προβλέψεις των Πάγιων Κανονισμών της ΕΟΜ, όπως εκάστοτε ισχύουν, που αφορούν πειθαρχικό έλεγχο
αθλητών και Σωματείων-Μελών, γενικά, καθώς και συγκεκριμένων ομάδων αθλητών (π.χ. Εθνικών
Ομάδων, συμμετεχόντων σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα, κ.λπ.), λαμβάνονται υπόψη κατά την εξέταση
πειθαρχικών υποθέσεων από το ΠΣ ΕΟΜ και, όπου αρμόζει, ζητούνται αποφάσεις ή γνωμοδοτήσεις των
αρμόδιων οργάνων της ΕΟΜ.
4. Το ΠΣ ΕΟΜ μπορεί να εκδίδει διευκρινιστικές αποφάσεις (ερμηνευτικές εγκυκλίους) και ανακοινώσεις για
την ενημέρωση αθλητών και Σωματείων ως προς τις διατάξεις του παρόντα Πειθαρχικού Κανονισμού και
για τα πρακτικά θέματα που συνδέονται με την εφαρμογή τους.
5. Οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις Νόμων και λοιπών Κανονιστικών Πράξεων σχετικών με το αντικείμενο του
παρόντος Κανονισμού που ισχύουν κάθε φορά, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του.
6. Ο παρών Κανονισμός, που περιέχει 17 άρθρα και εγκρίθηκε σύμφωνα με την απόφαση της από 24/10/2009
Γενικής Συνέλευσης των Σωματείων-Μελών της ΕΟΜ, θα τεθεί σε ισχύ από την ημέρα έγκρισής του από
τον αρμόδιο Υπουργό Πολιτισμού, όπως προβλέπει ο Ν. 2725/99.
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Κανονισμός αρ. 5
5.1

Διαιτησία

Γενικά

Στο άθλημα του αγωνιστικού Μπριτζ δεν υφίσταται αναγνωρισμένη ομοσπονδία διαιτητών ή σύνδεσμος
διαιτητών, όπως αναφέρεται και περιγράφεται στο άρθρο 66 του νόμου 3057/10-10-02, που αποτελεί
τροποποίηση του άρθρου 43 του αθλητικού νόμου 2725/99.
Ως εκ τούτου όλα τα όργανα διαιτησίας και οι αρμοδιότητές τους ορίζονται από το ΔΣ της ΕΟΜ (άρθρο 67
παράγραφος 3 Νόμος 3057).
Οι διαιτητές δύνανται να είναι και αθλητές, να μετέχουν σε αγωνιστικές εκδηλώσεις και ως μέλη να μετέχουν
στα όργανα της διοίκησης των Σωματείων και της Ομοσπονδίας, αρκεί να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της
ηλικίας τους, προέχει όμως όλων των άλλων το διαιτητικό τους καθήκον.

5.2

Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (ΚΕΔ)

5.2.1

Συγκρότηση – Θητεία

Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (ΚΕΔ) συγκεντρώνει για το άθλημα όλες τις αρμοδιότητες σχετικά με την
επιλογή, την αξιολόγηση, τον ορισμό και τον πειθαρχικό έλεγχο των διαιτητών, των παρατηρητών αγώνων και
των λοιπών βοηθητικών οργάνων διαιτησίας όλων των αγώνων. Η ΚΕΔ συγκροτείται με απόφαση του ΔΣ. Η
θητεία της είναι διετής, δύναται όμως να ανανεωθεί και για μια συνεχόμενη διετία, εφόσον η θητεία του ΔΣ
που την ορίζει διαρκεί 4 χρόνια.
Σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, λήξει η θητεία του ΔΣ λήγει και η θητεία των μελών της ΚΕΔ.
Η ΚΕΔ στελεχώνεται από μη εν ενεργεία Επίσημους ή Εθνικούς Διαιτητές ή Καθηγητές Διαιτησίας. Τα μέλη της
ΚΕΔ ορίζονται από το ΔΣ της ΕΟΜ με πλειοψηφία των 3/5 του συνόλου των μελών του και μπορούν να
παύονται με αιτιολογημένη απόφαση των 4/5 των μελών του ΔΣ.
Οι αποφάσεις της ΚΕΔ, εκτός όσων προβλέπονται στα παρακάτω άρθρα να χρήζουν επικύρωσης από το ΔΣ της
ΕΟΜ, είναι οριστικές, άμεσα εκτελεστές και δεν χρήζουν επικύρωσης από άλλα όργανα ή επιτροπές της ΕΟΜ.

5.2.2

Αρμοδιότητες ΚΕΔ

1. Συνεργάζεται με το ΔΣ της ΕΟΜ για θέματα που αφορούν την ανάπτυξη και την βελτίωση της διαιτησίας
του αθλήματος.
2. Ελέγχει το έργο των διαιτητών.
3. Προεπιλέγει τους διαιτητές των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων.
4. Αξιολογεί και προάγει τους διαιτητές από κατηγορία σε κατηγορία με βάση τα κριτήρια του άρθρου 5.2.3
του παρόντος.
5. Εισηγείται στο ΔΣ της ΕΟΜ για τροποποίηση του παρόντος κανονισμού διαιτησίας.
6. Εισηγείται στο ΔΣ της ΕΟΜ για διοργάνωση σεμιναρίων διαιτησίας.
7. Ασκεί πειθαρχικό έλεγχο των διαιτητών, των παρατηρητών διαιτησίας και των λοιπών βοηθητικών οργάνων
διαιτησίας του αθλήματος.
8. Επιτρέπει τη διεύθυνση αγώνα από ενεργό διαιτητή χαμηλότερης βαθμίδας.
9. Δίνει άδεια διεύθυνση αγώνων 5ης βαθμίδας σε δόκιμους διαιτητές. Η Άδεια αυτή δίνεται κατόπιν γραπτής
αίτησης του Σωματείου για χρονικό διάστημα που ορίζεται από την ΚΕΔ και μπορεί να ανανεωθεί κατόπιν
νέας γραπτής αίτησης του Σωματείου.
10. Αναθέτει τη διοργάνωση Σεμιναρίων και εξετάσεων σε Καθηγητές Διαιτησίας – ενεργούς ή όχι.
11. Αντιμετωπίζει οποιοδήποτε άλλο θέμα διαιτησίας που της ανατίθεται από το ΔΣ της ΕΟΜ.

5.2.3

Αξιολόγηση διαιτητών

Η ΚΕΔ καταρτίζει τον πίνακα αξιολόγησης των διαιτητών λαμβάνοντας υπόψη τουλάχιστον τα παρακάτω
κριτήρια:
α) Διεθνή εμπειρία από διαιτησίες σε διεθνείς αγώνες εξωτερικού και εσωτερικού.
β) Τίτλους σπουδών σε σχολές διαιτησίας, συμμετοχή και αποτελέσματα εξετάσεων σε σεμινάρια διαιτησίας.
γ) Το ήθος και την εν γένει συμπεριφορά τους στον χώρο του αθλήματος.
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δ) Διαγωγή και συνέπεια κατά την άσκηση των καθηκόντων τους όπως η πλήρης διεκπεραίωση του αγώνα,
παράδοση φύλλων αγώνα, προώθηση εφέσεων και προσφυγών στην ΕΟΜ, πλήρη έκθεση για τυχόν
αξιοσημείωτα περιστατικά, έγκαιρη παράδοση αποτελεσμάτων Πανελληνίων διοργανώσεων κ.λπ.
ε) Εμπειρία και απόδοση από διαιτησίες σε εθνικά κυρίως Πρωταθλήματα, βάσει των εκθέσεων παρατηρητών
και λοιπών οργάνων της ΕΟΜ.
στ) Γνώση αγγλικής γλώσσας.
Οι διαιτητές όλων των βαθμίδων επανελέγχονται τακτικά από την ΚΕΔ.

5.2.4

Ορισμός διαιτητών

Η ΚΕΔ ορίζει τους διαιτητές όλων των Πανελληνίων διοργανώσεων λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό δυσκολίας
κάθε αγώνα, την κρισιμότητά του και την μορφολογία του χώρου διεξαγωγής. Επιβάλλεται, όσο αυτό είναι
δυνατό, όλοι οι πτυχιούχοι και άνω να έχουν την ευκαιρία να διαιτητεύσουν έστω και μια φορά Πανελλήνια
διοργάνωση.
Η ΚΕΔ, ανά πάσα στιγμή, δύναται να τροποποιήσει τον ετήσιο πίνακα ανάθεσης διαιτητικού έργου κατά την
κρίση της και για οποιοδήποτε λόγο.

5.2.5

Αμοιβές – οδοιπορικά Διαιτητών

Το ύψος και ο τρόπος καταβολής της αμοιβής και αποζημίωσης των διαιτητών και των βοηθητικών οργάνων
της διαιτησίας στις διοργανώσεις της ΕΟΜ καθορίζεται από το ΔΣ της ΕΟΜ ύστερα από γνωμοδότηση της ΚΕΔ.

5.3

Πειθαρχικός έλεγχος διαιτητών

5.3.1

Πειθαρχικές αρμοδιότητες της ΚΕΔ

Η ΚΕΔ είναι αποκλειστικά αρμόδια επί παραβάσεων καθηκόντων διαιτητών, παρατηρητών αγώνων και λοιπών
βοηθητικών οργάνων διαιτησίας και για την επιβολή των πειθαρχικών ποινών, που προβλέπονται από τις
ισχύουσες διατάξεις, στους διαιτητές, παρατηρητές και βοηθούς των αγώνων του μπριτζ που γίνονται στην
Ελλάδα.
Η πειθαρχική δικαιοδοσία της ΚΕΔ εξαντλείται στον έλεγχο των διαιτητών, παρατηρητών και βοηθητικών
οργάνων διαιτησίας, όσον αφορά στην άσκηση των καθηκόντων τους.

5.3.2

Πειθαρχικά παραπτώματα και ποινές διαιτητών

Οι πειθαρχικές ποινές οι οποίες μπορούν να επιβληθούν μεμονωμένα ή και σε συνδυασμό δύο ή περισσότερων
από αυτές, είναι:
1. Παρατήρηση – προειδοποίηση.
2. Έγγραφη επίπληξη.
3. Απαγόρευση διευθύνσεως ή ανάληψης καθηκόντων παρατηρητή ή βοηθού διαιτησίας οποιουδήποτε.
αγώνα που γίνεται στην Ελλάδα για ορισμένο χρονικό διάστημα, έως και οριστική διαγραφή.
4. Υποβάθμιση τίτλου διαιτησίας κατά μία βαθμίδα.
5. Παραπομπή στην Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος (ΕΦΙΠ) ως πρόσθετης ποινής.
6. Χρηματικό πρόστιμο, σε περιπτώσεις που προβλέπεται ως πειθαρχική κύρωση από τον αθλητικό νόμο (π.χ.
βία σε αθλητικούς χώρους, ντόπινγκ, δωροδοκία).
Πειθαρχικά παραπτώματα (ενδεικτικά) είναι:
α) Υποβολή ψευδούς αναφοράς για συμβάντα σε αγώνες και γενικά αναγραφή ανακριβών στοιχείων στο
φύλλο αγώνα.
Επιβαλλόμενη ποινή: Απαγόρευση διεύθυνσης οιουδήποτε αγώνα από τρεις μήνες έως και ένα χρόνο.
Για παρατηρητές αγώνων το αντίστοιχο παράπτωμα αφορά την ψευδή αναφορά ή την αναγραφή
σημαντικών ανακριβειών στην έκθεση παρατηρητή. Επιβαλλόμενη ποινή: από παρατήρηση έως
οριστική διαγραφή από τον πίνακα παρατηρητών.
β) Αδικαιολόγητη αποχή από διαιτησία, παρ' όλο που έλαβε γνώση του διορισμού του, όπως επίσης και άρνηση
συμμετοχής σε επιτροπές εφέσεων.
Επιβαλλόμενη ποινή: Απαγόρευση διεύθυνσης οιουδήποτε αγώνα επί ένα ως και τέσσερις μήνες.
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γ) Αδικαιολόγητη άρνηση διεύθυνσης αγώνων.
Επιβαλλόμενη ποινή: Υποβιβασμός σε χαμηλότερη κατηγορία διαιτητών.
δ) Παράβαση των καθηκόντων διαιτητή κατά την διάρκεια της εργασίας του.
Επιβαλλόμενη ποινή: Από έγγραφη επίπληξη έως και απαγόρευση διεύθυνσης οιουδήποτε αγώνα στην
Ελλάδα από ένα μήνα έως και ένα χρόνο.
Ειδικότερες προβλέψεις (ενδεικτικά):
1. Άρνηση επίδειξης στον ενδιαφερόμενο αθλητή της συγκεκριμένης διάταξης του ΔΚΑΜ ή των
Παγίων Κανονισμών ή της προκήρυξης του αγώνα κ.λπ., που εφάρμοσε κατά την λήψη απόφασής
του. Επιβαλλόμενη ποινή: Απαγόρευση διεύθυνσης οιουδήποτε αγώνα στην Ελλάδα από 15 ημέρες
έως και δύο μήνες.
2. Αναποτελεσματικότητα στην διαχείριση περιπτώσεων έντονου εκνευρισμού αθλητών, με
αποτέλεσμα την επιδείνωση επεισοδίων μεταξύ αθλητών ή/και την συμβολή στην διατάραξη
αγώνα. Επιβαλλόμενη ποινή: Από έγγραφη επίπληξη έως και απαγόρευση διεύθυνσης οιουδήποτε
αγώνα στην Ελλάδα έως και δύο μήνες.
3. Παράλειψη χρήσης διαθέσιμου εξοπλισμού ή πλημμελής εφαρμογή και αξιοποίηση των διαθέσιμων
εφαρμογών πληροφορικής και άλλων βοηθημάτων προς όφελος των συμμετεχόντων σε αγώνα.
Επιβαλλόμενη ποινή: Από έγγραφη επίπληξη έως και απαγόρευση διεύθυνσης οιουδήποτε αγώνα
στην Ελλάδα έως και δύο μήνες.
4. Μη τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών και προθεσμιών από τον οργανωτή, για την εξαγωγή
και ανακοίνωση αποτελεσμάτων αγώνα. Επιβαλλόμενη ποινή: Απαγόρευση διεύθυνσης οιουδήποτε
αγώνα στην Ελλάδα από 15 ημέρες έως και δύο μήνες.
5. Αδικαιολόγητη καθυστέρηση οριστικοποίησης αποτελεσμάτων αγώνα ή αμέλεια που έχει ως
αποτέλεσμα την καθυστέρηση εκδίκασης εφέσεων, ενστάσεων και προσφυγών και
οριστικοποίησης των αποτελεσμάτων αγώνα. Επιβαλλόμενη ποινή: Από παρατήρηση έως και
απαγόρευση διεύθυνσης οιουδήποτε αγώνα στην Ελλάδα έως και ένα μήνα.
6. Απόκρυψη σοβαρών συμβάντων και μάλιστα πειθαρχικού χαρακτήρα που έλαβαν χώρα κατά την
διάρκεια αγώνα (μη αναφορά ή μη καταγραφή στην έκθεση του διαιτητή). Επιβαλλόμενη ποινή:
Απαγόρευση διεύθυνσης οιουδήποτε αγώνα στην Ελλάδα από 15 ημέρες έως και δύο μήνες.
7. Παράλειψη προώθησης ενστάσεων, εφέσεων ή προσφυγών προς τα αρμόδια όργανα .
Επιβαλλόμενη ποινή: Απαγόρευση διεύθυνσης οιουδήποτε αγώνα στην Ελλάδα από 15 ημέρες έως
και δύο μήνες.
ε) Ανάρμοστη συμπεριφορά διαιτητή προς τους αγωνιζόμενους.
Επιβαλλόμενη ποινή: Απαγόρευση διεύθυνσης οιουδήποτε αγώνα από ένα έως τρεις μήνες.
στ) Μη ευπρεπής εμφάνιση κατά την διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων του.
Επιβαλλόμενη ποινή: Από παρατήρηση έως απαγόρευση διεύθυνσης οιουδήποτε αγώνα για δύο (2)
μήνες.
ζ)

Για απόφαση του διαιτητή που παραβιάζει την λογική, τον ισχύοντα ΔΚΑΜ και τον Κανονισμό της ΕΟΜ.
Επιβαλλόμενη ποινή: Από παρατήρηση έως απαγόρευση διεύθυνσης οιουδήποτε αγώνα για δύο (2)
μήνες.

η) Αν αποδειχθεί υπεύθυνος διαρροής των διανομών που θα παιχθούν στους αγώνες.
Επιβαλλόμενη ποινή: Απαγόρευση διεύθυνσης οποιουδήποτε αγώνα στην Ελλάδα για τουλάχιστον έξι
μήνες και παραπομπή στην ΕΦΙΠ .
θ) Διαιτητής που τελεσίδικα τιμωρήθηκε από το Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΕΟΜ και, σε περίπτωση προσφυγής
του, από το ΑΣΕΑΔ, δεν επιτρέπεται να διευθύνει κανέναν αγώνα στην Ελλάδα κατά τον χρόνο έκτισης της
ποινής του.
Ποινές μέχρι 2 μήνες δυνατόν να επιβάλλονται με αναστολή.
Ο διαιτητής απολογείται στην ΚΕΔ εγγράφως ή προφορικώς. Εφ' όσον κληθεί και δεν απαντήσει ή δεν
παρουσιαστεί ενώπιον της ΚΕΔ, δικάζεται ερήμην απ' αυτή.
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5.3.3

Πειθαρχική διαδικασία διαιτητών

Η ΚΕΔ εκδικάζει τα πειθαρχικά παραπτώματα, είτε αυτεπάγγελτα με πρωτοβουλία του Προέδρου της ΚΕΔ, είτε
ύστερα από αναφορά σχετική με πειθαρχικό παράπτωμα που υποβάλλεται από τα αρμόδια όργανα της ΕΟΜ
(Παρατηρητής αγώνα, Μέλος ΔΣ της ΕΟΜ, αναφορά Σωματείου-Μέλους της ΕΟΜ κ.λπ.).
H διαδικασία με την οποία εκδικάζονται τα πειθαρχικά παραπτώματα των διαιτητών είναι η εξής:
Ο Πρόεδρος της ΚΕΔ (ή το οριζόμενο από αυτόν μέλος της ΚΕΔ), αφού λάβει γνώση του ενδεχόμενου
πειθαρχικού παραπτώματος και αφού, αν το κρίνει απαραίτητο, διενεργήσει προανάκριση, συντάσσει υπόμνημα
προς την ολομέλεια της ΚΕΔ, η οποία αποφασίζει αν υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις για τέλεση πειθαρχικού
αδικήματος. Σε περίπτωση που η ΚΕΔ αποφασίσει ότι πράγματι υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις, συντάσσεται
από τον πρόεδρο της ΚΕΔ (ή το εξουσιοδοτημένο από τον πρόεδρο μέλος) το πειθαρχικό κατηγορητήριο, το
οποίο πρέπει να περιλαμβάνει τη συγκεκριμένη κατά τόπο, τρόπο και χρόνο περιγραφή τού υπό εξέταση
πειθαρχικού αδικήματος, καθώς και τις ειδικές διατάξεις των κανονισμών διαιτησίας που παραβιάστηκαν, και
καλεί σε απολογία τον πειθαρχικώς διωκόμενο οκτώ (8) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν από την
ημερομηνία συνεδριάσεως της ΚΕΔ. Η προθεσμία αυτή εκτείνεται σε 15 ημέρες στην περίπτωση που ο
πειθαρχικώς διωκόμενος κατοικεί εκτός Λεκανοπεδίου Αττικής.
Αποδεικτικά μέσα της πειθαρχικής διαδικασίας είναι μάρτυρες και έγγραφα.
Τα έγγραφα της πειθαρχικής διαδικασίας είναι απόρρητα προ της τελεσιδικίας της ποινής, γνωστοποιούνται δε,
υπ' ευθύνη της ΚΕΔ, μόνο στους παράγοντες που είναι αναγκαίοι για τη διαλεύκανση της πειθαρχικής υπόθεσης.
Κατά την εκδίκαση της υπόθεσης ισχύουν τα εξής:
α) Ο κατηγορούμενος, όπως και οποιοσδήποτε εμπλεκόμενος (μάρτυρες, αντίδικος κ.λπ.), μπορεί να
εκπροσωπείται από δικηγόρο.
β) Η ΚΕΔ μπορεί να δέχεται, κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, οποιονδήποτε μάρτυρα προταθεί από
οποιαδήποτε πλευρά, ή και να δεχτεί ως μαρτυρία οποιοδήποτε έγγραφο κατατεθεί.
γ) Η ΚΕΔ μπορεί να εκδικάσει μια υπόθεση ερήμην, αρκεί να υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι έχουν κληθεί
νομίμως οι εμπλεκόμενοι με την υπόθεση (κατηγορούμενος, μάρτυρες κ.λπ.).
Η έκτιση της ποινής αρχίζει από την έγγραφη κοινοποίησή της στον τιμωρηθέντα, έστω και αν ο τελευταίος
προσφύγει ενώπιον του ΑΣΕΑΔ.

5.3.4

Εφέσεις διαιτητών

Κατά των αποφάσεων της ΚΕΔ που επιβάλλουν ποινή ανώτερη της έγγραφης επίπληξης μπορεί να προσφύγει
ο τιμωρηθείς ενώπιον του ΑΣΕΑΔ, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα Αθλητικό Νόμο.
Η προσφυγή αναστέλλει την από την ΚΕΔ επιβληθείσα ποινή έως την κοινοποίηση της απόφασης του ΑΣΕΑΔ
στην ΕΟΜ.

5.4

Ορισμός Παρατηρητών Αγώνων

Οι παρατηρητές αγώνων μπορεί να είναι είτε πτυχιούχοι τουλάχιστον μη εν ενεργεία διαιτητές, είτε αθλητές
κατηγορίας τουλάχιστον 12, με τουλάχιστον 10ετή εμπειρία εφόσον πρόκειται για αγώνες Open. Για αγώνες
χαμηλότερων κατηγοριών οι παρατηρητές αγώνων μπορεί να είναι και χαμηλότερης κατηγορίας. Επιλέγονται
από την Επιτροπή Αγώνων (υποεπιτροπή οργάνωσης αγώνων) βάσει του πίνακα που καταρτίζεται στις αρχές
κάθε χρόνου. Οι παρατηρητές μπορεί να συμμετέχουν στους αγώνες.
Τα ονόματα των παρατηρητών αναφέρονται στους Ειδικούς Κανονισμούς των πρωταθλημάτων.
Μετά το τέλος του αγώνα υποβάλλουν υποχρεωτικά την έκθεσή τους στην ΕΟΜ, επί ειδικού εντύπου. Ο
παρατηρητής αγώνων προωθεί προς την ΕΟΜ την έκθεσή του εντός 2 εργάσιμων ημερών από την λήξη των
αγώνων είτε εντός κλειστού φακέλου μέσω του διαιτητή, είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας προς την
ΕΟΜ. Οι εκθέσεις των παρατηρητών καταχωρούνται στον ατομικό τους φάκελο αλλά και στον φάκελο των
διαιτητών.
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5.5

Καθήκοντα και Συμπεριφορά Διαιτητών

5.5.1

Καθήκοντα Διαιτησίας

Όλοι οι αγώνες που διοργανώνει η ΕΟΜ ή Σωματεία που ανήκουν στη δύναμή της ή ανεξάρτητοι φορείς
διευθύνονται από διαιτητή. Ο Διαιτητής σε αγώνα μπορεί να είναι παίζων, δηλαδή να συμμετέχει στον αγώνα
που διαιτητεύει, υπό τους όρους του άρθρου 2.5.3 παράγραφος 10.
Τα καθήκοντα και οι ευθύνες του διαιτητή περιγράφονται από τον Νόμο 81 του Διεθνούς Κώδικα Αγωνιστικού
Μπριτζ (ΔΚΑΜ), όπως εκάστοτε ισχύει, σύμφωνα με τον οποίο:
1. Ο διαιτητής είναι ο επίσημος εκπρόσωπος του οργανωτή.
2. Ο διαιτητής είναι υπεύθυνος για την τεχνική διεύθυνση του αγώνα και ανακοινώνει τον τρόπο διεξαγωγής
του προ της έναρξής του.
3. Ο διαιτητής δεσμεύεται από τον ισχύοντα ΔΚΑΜ, τους Κανονισμούς της ΕΟΜ και από τους
συμπληρωματικούς κανονισμούς που έχει αναγγείλει ο οργανωτής με την Προκήρυξη και τον Ειδικό
Κανονισμό του αγώνα.
4. Διορίζει βοηθούς, αν αυτοί δεν έχουν οριστεί από τον διοργανωτή, σύμφωνα με τις ανάγκες εκτέλεσης των
καθηκόντων του.
5. Καθορίζει κατάλληλους όρους για τη διεξαγωγή του αγώνα και τους ανακοινώνει στον διοργανωτή.
6. Διατηρεί την πειθαρχία και εξασφαλίζει την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα.
7. Διαχειρίζεται και ερμηνεύει τον ΔΚΑΜ και συμβουλεύει τους αθλητές για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις
που απορρέουν από τους κανονισμούς.
8. Διορθώνει οποιαδήποτε λάθη κατά τη διαδικασία και διατηρεί το παιχνίδι σε εξέλιξη, με τρόπο που δεν
έρχεται σε αντίθεση με τον ΔΚΑΜ και τους Κανονισμούς της ΕΟΜ.
9. Καταλογίζει ποινές όπου πρέπει.
10. Χαρίζει αιτιολογημένα ποινές κατά την κρίση του μετά από αίτηση του αναίτιου άξονα.
11. Διευθετεί τις διαφωνίες και αναφέρει τα αμφισβητούμενα ζητήματα στις αρμόδιες επιτροπές όταν
χρειάζεται.
12. Συγκεντρώνει τα σκορ, συντάσσει τους πίνακες αποτελεσμάτων και υποβάλλει τα αποτελέσματα στον
οργανωτή για επίσημη αρχειοθέτηση.

5.5.2

Οργανωτικά καθήκοντα και ευθύνες

Ο διαιτητής, εκτός των καθαρά διαιτησιακών καθηκόντων του κατά τη διάρκεια του αγώνα, έχει και ορισμένα
καθήκοντα και ευθύνες οργανωτικής φύσεως προ, κατά και μετά τον αγώνα, που προκύπτουν από την
συνεργασία του με τον οργανωτή. Έχοντας υπόψη και το εγχειρίδιο οργάνωσης αγώνων της ΕΟΜ, τα
καθήκοντά τους περιγράφονται ως κάτωθι:

5.5.3

Καθήκοντα προ του αγώνα

Ο διαιτητής, προ της ενάρξεως των αγώνων και αφού του ανατεθεί είτε προφορικώς είτε γραπτώς η διαιτησία
ενός αγώνα, πρέπει να μεριμνήσει για τα εξής:
1. Να μελετήσει και να μάθει τους όρους της προκήρυξης του συγκεκριμένου αγώνα και οποιουδήποτε άλλου
εγγράφου σχετικού με τον αγώνα (π.χ. ειδικό κανονισμό, πρόσθετες ανακοινώσεις του οργανωτή κ.λπ.).
2. Να ενημερώσει τον οργανωτή για τις τυχόν παραλείψεις της οργάνωσης και να επιφυλαχτεί εγγράφως στον
εκπρόσωπό του αν νομίζει ότι ο οργανωτής παραβλέπει τις διάφορες ρυθμίσεις που οφείλει να κάνει (π.χ.
στήσιμο των χωρισμάτων, ακατάλληλος χώρος αγώνων, ακατάλληλοι βοηθητικοί χώροι, απουσία βοηθού,
απουσία Η/Υ, μη σύνδεση με το Internet, κ.λπ.).
3. Να φροντίσει και να ελέγξει την επάρκεια όλων των σχετικών εγγράφων και εντύπων που απαιτούνται για
τον συγκεκριμένο αγώνα (π.χ. έντυπα εφέσεων, κάρτες συμβάσεων, ΔΚΑΜ και κανονισμοί της ΕΟΜ, score
sheets κ.λπ.). Διευκρινίζεται ότι όλα αυτά τα έγγραφα οφείλει να τα προμηθεύσει στον διαιτητή ο
οργανωτής. Ο διαιτητής είναι υπεύθυνος να ελέγξει την ύπαρξή τους και να επιφυλαχτεί εγγράφως στον
οργανωτή για την απουσία ορισμένων, αναφέροντάς το παράλληλα και στην έκθεση του αγώνα που θα
ακολουθήσει.
4. Να φροντίσει και να ελέγξει την ύπαρξη και καλή λειτουργία όλων των υλικών και βοηθητικών συσκευών
και οργάνων που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο αγώνα (π.χ. Η/Υ, σύνδεση με το Internet, μηχανές
καταχώρησης αποτελεσμάτων (Bridgemates), κουτιά αγορών, θήκες διανομών με τράπουλες κ.λπ.).
Διευκρινίζεται ότι όλα αυτά τα υλικά οφείλει να έχει στη διάθεση του διαιτητή ο οργανωτής τουλάχιστον
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μια ώρα προ της έναρξης του αγώνα. Ο διαιτητής είναι υπεύθυνος να ελέγξει την ύπαρξή τους και την
καλή λειτουργία τους και να αναφερθεί εγγράφως στον οργανωτή για την απουσία ορισμένων,
αναφέροντάς το παράλληλα και στην έκθεση αγώνα που θα ακολουθήσει.
5. Να βεβαιωθεί ότι υπάρχει η τελευταία έκδοση του προγράμματος εξαγωγής αποτελεσμάτων της ΕΟΜ
(Perfect Score) με το οποίο θα στείλει τα αποτελέσματα στην ΕΟΜ.
Αν προβλέπεται από την προκήρυξη ή τον ειδικό κανονισμό ή τη συμφωνία με τον οργανωτή, να παράγει τις
διανομές με τη χρήση Η/Υ, πρέπει να προετοιμάσει τον απαραίτητο αριθμό αντιγράφων διανομών που
μοιράζονται στους αθλητές. Είναι απόλυτα στην ευθύνη του διαιτητή η τήρηση της μυστικότητας των
προετοιμασμένων διανομών κατά τη διαδικασία παραγωγής και διακίνησης. Ο διαιτητής ορίζει τους όρους και
τη διαδικασία παραγωγής.

5.5.4

Καθήκοντα κατά τη διάρκεια του αγώνα

Εκτός των καθαρά διαιτησιακών καθηκόντων και ευθυνών του διαιτητή κατά τη διάρκεια του αγώνα, που
περιγράφονται στην αρχή του παρόντος κανονισμού, ο διαιτητής οφείλει:
1. Να ελέγξει αν οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα συμμετοχής, σύμφωνα με τα στοιχεία που του παρέχει ο
οργανωτής. Ο έλεγχος αυτός είναι επικουρικός, δεδομένου ότι πρέπει να έχει γίνει από τον οργανωτή κατά
την εγγραφή των συμμετεχόντων, πλην όμως ο διαιτητής είναι συνυπεύθυνος για την κακή συμμετοχή
ορισμένων αθλητών, υπό τον όρο να είναι στη διάθεσή του τα απαραίτητα στοιχεία.
2. Ο διαιτητής είναι ο μόνος αρμόδιος για την επίλυση των πάσης φύσεως προβλημάτων, από την έναρξη του
αγώνα μέχρι το τέλος του, ως και για την τεχνική διεύθυνση του αγώνα και την τήρηση των κανονισμών
του αθλήματος και των ειδικών κανονισμών του οργανωτή.
3. Να συμβάλλει ιδιαίτερα με τη συμπεριφορά του στην ομαλή διεξαγωγή του αγώνα και να παρουσιάζεται,
το ταχύτερο δυνατόν, όταν τον καλούν. Όταν ο διαιτητής είναι ταυτόχρονα αθλούμενος, τυχόν πειθαρχικό
παράπτωμα στο οποίο θα υποπέσει έχει ιδιαίτερα επιβαρυντικό χαρακτήρα.
4. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, να απευθύνεται προς τους αθλητές και θεατές με ευγένεια και
φροντίζει να είναι ψύχραιμος και ειρηνοποιός.
5. Όταν καλείται να επιλύσει διαφορές σχετικές με παραβίαση των κανονισμών να επιβεβαιώνει ότι
αντιλήφθηκε την κλήση με ένα κατάλληλο νεύμα ή φράση. Ακόμη, να έχει πάντα μαζί του τον ισχύοντα
ΔΚΑΜ στην Ελληνική γλώσσα και, αν του ζητηθεί από τους αθλητές, να επιδείξει το συγκεκριμένο άρθροπαράγραφο των κανονισμών που εφάρμοσε. Αν πρόκειται για περίπτωση που προβλέπεται από τους
Παγίους Κανονισμούς της ΕΟΜ, οφείλει επίσης να επιδείξει το αντίστοιχο άρθρο-παράγραφο.
6. Στην περίπτωση που κληθεί σε τραπέζι όπου τα πνεύματα είναι τεταμένα, να καταβάλει κάθε προσπάθεια
για να τα κατευνάσει. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να συμβάλλει στην επιδείνωση της κατάστασης
εκνευρισμού με την δική του συμπεριφορά, όπως π.χ. Με την χρήση υψηλότερου τόνου φωνής από τον
απαιτούμενο, την άκαιρη ανακοίνωση απόφασής του ή πιθανής ποινής κ.λπ.
7. Με δική του ευθύνη, να ενημερώνεται και να γνωρίζει όλες τις εφαρμογές της σύγχρονης τεχνολογίας που
διαθέτει ο διοργανωτής και η ΕΟΜ, και να τις χρησιμοποιεί και αξιοποιεί στο έπακρο, προς όφελος των
συμμετεχόντων, όπως ενδεικτικά τα εγκεκριμένα από την ΕΟΜ προγράμματα υπολογισμού αποτελεσμάτων
και βαθμών διάκρισης, τη χρήση των Bridgemates, τα προγράμματα παραγωγής score sheets και hand
records κ.λπ.
8. Να αλλάζει συχνά τον κωδικό πρόσβασής του στα Bridgemates και να φροντίζει ώστε αυτός να μην είναι
σε γνώση άλλων διαιτητών ή αθλητών.
9. Να είναι παρών στον χώρο κατά τον χρόνο διεξαγωγής του αγώνα. Η υποχρέωση αυτή ισχύει ακόμα και
αν έχει εκχωρήσει κάποιες από τις αρμοδιότητές του σε βοηθούς.
10. Να είναι άριστα ενημερωμένος για τις ανακοινώσεις και τις εγκυκλίους της ΕΟΜ και των Επιτροπών ΚΕΔ
και Αγώνων και να τις εφαρμόζει απαρέγκλιτα.

5.5.5

Καθήκοντα μετά τον αγώνα

Μετά τον αγώνα, ο διαιτητής οφείλει να διεκπεραιώνει όλες τις διαδικαστικές εργασίες που είναι σχετικές με
την οργάνωση του αγώνα και την αρχειοθέτησή του. Ειδικότερα:
1. Υπολογίζει τη βαθμολογία της κάθε ημερίδας (ή του κάθε τμήματος αγώνα, όπως περιγράφεται στην
προκήρυξη) όπως και τη συγκεντρωτική κατάταξη στο τέλος του αγώνα, αν αυτός είναι πολυήμερος, και
μέσα στα χρονικά πλαίσια που του έχουν τεθεί από τον οργανωτή.
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2. Προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (ανακοινώσεις, προώθηση εφέσεων κ.λπ.) προκειμένου να
οριστικοποιηθούν τα αποτελέσματα.
3. Υπολογίζει βαθμούς διάκρισης που απονέμονται.
4. Εκτυπώνει και αναρτά τα αποτελέσματα και τα στέλνει μέσω του εγκεκριμένου προγράμματος (Perfect
Score) στην ΕΟΜ φροντίζοντας απαραίτητα να έχει βάλει τον σωσό Αριθμό Μητρώου Αγώνων Σωματείου
(ΑΜΑΣ).
5. Οφείλει να συντάξει και να παραδώσει στον οργανωτή έκθεση για τον αγώνα, στον οποίο πρέπει να κάνει
μνεία για οποιοδήποτε αξιοσημείωτο γεγονός, ιδιαίτερα αν πρόκειται περί πειθαρχικού παραπτώματος
(προκειμένου για αγώνα οργανωμένο από την ΕΟΜ, η σύνταξη και υποβολή της έκθεσης είναι
υποχρεωτική).
6. Οφείλει να παραδώσει στον οργανωτή τις τυχόν εφέσεις που υποβλήθηκαν ή/και εκδικάστηκαν, ως και να
βεβαιώνει ότι δεν εκκρεμεί καμία έφεση. Ακόμη, υποχρεούται να προωθεί τις προσφυγές στην ΕΟΜ.
Οφείλει να παραδώσει στον οργανωτή τυχόν υλικό που περίσσεψε (διάφορα έντυπα, όπως είναι τα έντυπα
εφέσεων, κάρτες συμβάσεων κ.λπ.).

5.5.6

Συμπεριφορά εκτός του αγώνα

Ο διαιτητής είναι όργανο της ΕΟΜ. Τυγχάνει ειδικής προσοχής και μεταχείρισης από την ΕΟΜ, ιδιαίτερα όταν
διαιτητεύει αγώνες που οργανώνονται από την αυτή.
Ο διαιτητής, εκτός των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη διαιτησία και τη διεκπεραίωση γενικά των αγώνων
που του ανατίθενται, έχει τις ακόλουθες πρόσθετες υποχρεώσεις όταν δεν διαιτητεύει:
1. Οφείλει να αποδέχεται τη συμμετοχή του σε επιτροπή εφέσεων όταν τούτο ζητηθεί από τον οργανωτή,
εκτός αν είναι μέλος της Επιτροπής Προσφυγών.
2. Οφείλει να σέβεται το καταστατικό και τους κανονισμούς της ΕΟΜ και να συνεργάζεται με Διαιτητές του
εκάστοτε αγώνα, αν και όταν του ζητηθεί.
3. Οφείλει να ενημερώνεται για τις τυχόν τροποποιήσεις των κανονισμών, όπως και για τις νομολογίες της
αρμόδιας επιτροπής κανονισμών της ΕΟΜ που έχει την ευθύνη για την κοινοποίηση των κανονισμών και
νομολογιών στους διαιτητές.
4. Οφείλει να αναφέρει στην ΚΕΔ παραβιάσεις των κανονισμών του αθλήματος που έγιναν, είτε από
διοργανωτές, είτε από Διαιτητές, είτε από αθλητές.

5.6

Τίτλοι Διαιτησίας

5.6.1

Προϋποθέσεις διαιτησίας

Για να διαιτητεύει κάποιος πρέπει να ανήκει στους αναγνωρισμένους διαιτητές της ΕΟΜ (Δόκιμος διαιτητής και
άνω) και πρέπει απαραίτητα να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις αθροιστικά:
α) Να είναι κάτοχος εν ενεργεία αγωνιστικού δελτίου της ΕΟΜ, για τουλάχιστον τέσσερα συμπληρωμένα και
συνεχόμενα έτη και να το έχει ανανεωμένο για το έτος που διαιτητεύει.
β) Να είναι ενήλικας (τουλάχιστον 18 ετών).
γ) Να είναι αθλητής βαθμίδας δυναμικότητας 8 ή μεγαλύτερης.
δ) Να έχει τουλάχιστον τον τίτλο που απαιτείται από τους Κανονισμούς της ΕΟΜ, προκειμένου να διαιτητεύσει
αγώνα ορισμένης βαθμίδος, εκτός αν η ΚΕΔ έχει δώσει ειδική άδεια για τον εν λόγω αγώνα.
ε) Να μην τελεί κατά το χρονικό διάστημα που θα διαιτητεύει υπό τιμωρία αναστολής του αγωνιστικού δελτίου
από το Π.Σ. της ΕΟΜ ή αναστολής του δικαιώματος διαιτησίας από την ΚΕΔ.
Η ΕΟΜ δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με αιτιολογημένη απόφαση και μετά από γνωμοδότηση της ΚΕΔ,
να επιτρέψει την διεύθυνση αγώνα στην Ελλάδα από αλλοδαπό διαιτητή κρίνοντας κατά περίπτωση με βάση
τα προσκομισθέντα στοιχεία από τον ίδιο ή τον διοργανωτή του αγώνα. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να
πιστοποιούν την ιδιότητά του ως διαιτητή του αγωνιστικού μπριτζ σε ομοσπονδία κράτους-μέλους της
Παγκόσμιας ομοσπονδίας (WBF) και να επιτρέπουν την προσωρινή κατάταξή του για τους σκοπούς του
συγκεκριμένου αγώνα σε μία από τις κατηγορίες διαιτητών του επόμενου άρθρου, συμπεριλαμβανομένου και
του δόκιμου διαιτητή.

5.6.2

Κατηγορίες διαιτητών

Οι Διαιτητές Αγώνων κατατάσσονται σε πέντε (5) κατηγορίες:
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α) 1η κατηγορία: των «Εθνικών Διαιτητών». Οι «Εθνικοί Διαιτητές» επιτρέπεται να διευθύνουν αγώνες όλων
των βαθμίδων.
β) 2η κατηγορία: των «Επίσημων Διαιτητών» . Οι Επίσημοι Διαιτητές επιτρέπεται να διευθύνουν αγώνες 2ης
ή χαμηλότερης βαθμίδας.
γ) 3η κατηγορία: των «Πτυχιούχων Διαιτητών». Οι Πτυχιούχοι Διαιτητές επιτρέπεται να διευθύνουν αγώνες
3ης ή χαμηλότερης βαθμίδας.
δ) 4η κατηγορία: των «Έμπειρων Διαιτητών». Οι Έμπειροι Διαιτητές επιτρέπεται να διευθύνουν αγώνες 4ης
ή χαμηλότερης βαθμίδας.
ε) 5η κατηγορία: των «Δόκιμων Διαιτητών» ή «υποψήφιων». Οι Δόκιμοι Διαιτητές επιτρέπεται να διευθύνουν
αγώνες 5ης βαθμίδας με τις προϋποθέσεις του άρθρου 5.2.2 παρ. 9.
Ειδικά για τους μαθητικούς αγώνες 6ης βαθμίδας επιβάλλεται να τους διευθύνουν «Δάσκαλοι» ή «Καθηγητές»
του Μπριτζ ή «Έμπειροι» τουλάχιστον Διαιτητές. Εξαίρεση αποτελούν τα Σωματεία της Περιφέρειας όπου
εφόσον δεν υπάρχει ο κατάλληλος Διαιτητής μπορεί να αναλάβει «Δόκιμος».
Παράλληλα θεσπίζεται ο τίτλους του «Καθηγητή Διαιτησίας» ο οποίος απονέμεται σε Εθνικούς Διαιτητές που
είναι οι μόνοι αρμόδιοι για τα Σεμινάρια και τις Εξετάσεις των Διαιτητών.
Επιπλέον η ΕΟΜ αναγνωρίζει και τον τίτλο του «Διεθνούς Διαιτητή» ο οποίος απονέμεται από την Ευρωπαϊκή
και την Παγκόσμια Ομοσπονδία.
Η ΚΕΔ με απόφασή της, που όμως πρέπει να εγκριθεί και από το Δ.Σ. της ΕΟΜ, μπορεί να αντιστοιχίσει τίτλο
Διεθνούς Διαιτητή με αντίστοιχο ελληνικό και να απονείμει τον τίτλο αυτόν σε Διαιτητή που ίσως δε
συγκεντρώνει όλες τις άλλες προϋποθέσεις.
Η ΚΕΔ δύναται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και με αιτιολογημένη απόφασή της να επιτρέψει τη διεύθυνση
αγώνων και από Διαιτητές χαμηλότερης κατηγορίας, μετά από έγκριση από το Δ.Σ. της ΕΟΜ, ειδικά και μόνον
για τα σωματεία της Περιφέρειας (εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης).

5.6.3

Ενεργοί διαιτητές

Η ΚΕΔ τηρεί Επετηρίδα των διαιτητών και των πέντε (5) κατηγοριών. Κατά την έναρξη κάθε ημερολογιακού
έτους εκδίδει κατάλογο που περιλαμβάνει τους διαιτητές όλων των κατηγοριών. Από τον κατάλογο αυτό
επιλέγονται οι διαιτητές των αγώνων της ΕΟΜ.
Για να διευθύνει αγώνα μιας των ανωτέρων τεσσάρων βαθμίδων της ΕΟΜ ο Διαιτητής πρέπει να είναι ενεργός.
Ανενεργός Διαιτητής μπορεί να ενεργοποιηθεί και διευθύνει ξανά εφόσον παρακολουθήσει τουλάχιστον το
τελευταίο χρονολογικά σεμινάριο διαιτησίας και έπειτα από εισήγηση των εξεταστών.
5.6.3.1

Ενεργός Καθηγητής Διαιτησίας

Είναι ο Διαιτητής που υποχρεωτικά:
α) Είναι δυναμικότητας 11 τουλάχιστον ως αθλητής.
β) Έχει συμμετοχή (ως εισηγητής ή/και εξεταστής) σε τουλάχιστον ένα (1) σεμινάριο Διαιτησίας κατά το
τελευταίο ημερολογιακό έτος.
γ) Έχει συμμετοχή σε τουλάχιστον ένα (1) Πανευρωπαϊκό σεμινάριο Διαιτησίας από τότε που έγινε Εθνικός
Διαιτητής.
Και επί πλέον ικανοποιεί τουλάχιστον ένα (1) εκ των εξής κριτηρίων:
1. Διαιτησία σε τουλάχιστον έναν (1) 3ήμερο αγώνα τελικής φάσης, διοργανωμένο από την ΕΟΜ κατά την
τελευταία αγωνιστική περίοδο.
2. Διαιτησία σε τουλάχιστον έναν (1) αγώνα 3ης βαθμίδας, διοργανωμένο από Σωματείο-Μέλος της ΕΟΜ κατά
την τελευταία αγωνιστική περίοδο και δέκα (10) επιπλέον ημερίδες 4ης ή 5ης βαθμίδας.
3. Διαιτησία σε τουλάχιστον δύο (2) 3ήμερους αγώνες, διοργανωμένους από την ΕΟΜ κατά τις δύο (2)
τελευταίες αγωνιστικές περιόδους.
5.6.3.2

Ενεργός Εθνικός διαιτητής

Είναι ο Διαιτητής που υποχρεωτικά:
α) Είναι δυναμικότητας 11 τουλάχιστον ως αθλητής.
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β) Έχει συμμετοχή (ως εισηγητής) σε τουλάχιστον ένα (1) σεμινάριο Διαιτησίας κατά το τελευταίο
ημερολογιακό έτος.
γ) Έχει συμμετοχή σε τουλάχιστον ένα (1) Πανευρωπαϊκό σεμινάριο Διαιτησίας από τότε που έγινε Επίσημος
Διαιτητής.
Και επί πλέον ικανοποιεί τουλάχιστον ένα (1) εκ των εξής κριτηρίων:
1. Διαιτησία σε τουλάχιστον έναν (1) 3ήμερο αγώνα, διοργανωμένο από την ΕΟΜ κατά την τελευταία
αγωνιστική περίοδο.
2. Διαιτησία σε τουλάχιστον έναν (1) αγώνα 3ης βαθμίδας, διοργανωμένο από Σωματείο-Μέλος της ΕΟΜ κατά
την τελευταία αγωνιστική περίοδο και δέκα (10) επιπλέον ημερίδες 4ης ή 5ης βαθμίδας.
3. Διαιτησία σε τουλάχιστον δύο (2) 3ήμερους αγώνες, διοργανωμένους από την ΕΟΜ κατά τις δύο (2)
τελευταίες αγωνιστικές περιόδους.
5.6.3.3

Ενεργός Επίσημος διαιτητής

Είναι ο Διαιτητής που υποχρεωτικά:
α) Είναι δυναμικότητας 11 τουλάχιστον ως αθλητής.
β) Έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον ένα (1) σεμινάριο Διαιτησίας κατά το τελευταίο ημερολογιακό έτος.
Και επί πλέον ικανοποιεί τουλάχιστον ένα (1) εκ των εξής κριτηρίων:
1. Διαιτησία σε τουλάχιστον έναν (1) 3ήμερο αγώνα, διοργανωμένο από την ΕΟΜ κατά την τελευταία
αγωνιστική περίοδο.
2. Διαιτησία σε τουλάχιστον έναν (1) αγώνα 3ης ή 4ης βαθμίδας, διοργανωμένο από Σωματείο-Μέλος της
ΕΟΜ κατά την τελευταία αγωνιστική περίοδο και δέκα (10) επιπλέον ημερίδες 4ης ή 5ης βαθμίδας.
3. Διαιτησία σε τουλάχιστον δύο (2) 3ήμερους αγώνες, διοργανωμένους από την ΕΟΜ κατά τις δύο (2)
τελευταίες αγωνιστικές περιόδους.
5.6.3.4

Ενεργός Πτυχιούχος διαιτητής

Είναι ο Διαιτητής που υποχρεωτικά:
1. Είναι δυναμικότητας 10 τουλάχιστον ως αθλητής.
2. Έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον ένα (1) σεμινάριο Διαιτησίας κατά το τελευταίο ημερολογιακό έτος.
Και επί πλέον ικανοποιεί τουλάχιστον ένα (1) εκ των εξής κριτηρίων:
α) Διαιτησία ή βοηθός σε τουλάχιστον έναν (1) 3ήμερο αγώνα, διοργανωμένο από την ΕΟΜ κατά την
τελευταία αγωνιστική περίοδο.
β) Διαιτησία ή βοηθός σε τουλάχιστον έναν (1) αγώνα 3ης βαθμίδας, διοργανωμένο από Σωματείο-Μέλος της
ΕΟΜ κατά την τελευταία αγωνιστική περίοδο και διαιτησία σε δέκα (10) επιπλέον ημερίδες 4ης ή 5ης
βαθμίδας.
γ) Διαιτησία ή βοηθός σε τουλάχιστον δύο (2) 3ήμερους αγώνες, διοργανωμένους από την ΕΟΜ κατά τις δύο
(2) τελευταίες αγωνιστικές περιόδους.
5.6.3.5

Ενεργός Έμπειρος διαιτητής

Είναι ο Διαιτητής που υποχρεωτικά:
α) Είναι δυναμικότητας 9 τουλάχιστον ως αθλητής.
β) Έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον ένα (1) σεμινάριο Διαιτησίας κατά το τελευταίο ημερολογιακό έτος.
Και επί πλέον ικανοποιεί τουλάχιστον ένα (1) εκ των εξής κριτηρίων:
1. Διαιτησία σε τουλάχιστον δέκα (10) αγωνιστικές ημερίδες 4ης ή 5ης βαθμίδας κατά την τελευταία
αγωνιστική περίοδο.
2. Διαιτησία σε τουλάχιστον είκοσι (20) αγωνιστικές ημερίδες 4ης ή 5ης βαθμίδας κατά τις δύο (2) τελευταίες
αγωνιστικές περιόδους.
5.6.3.6

Ενεργός Δόκιμος Διαιτητής

Είναι ο Διαιτητής που υποχρεωτικά:
α) Είναι δυναμικότητας 8 τουλάχιστον ως αθλητής.
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β) Έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον ένα (1) σεμινάριο Διαιτησίας κατά το τελευταίο ημερολογιακό έτος,
εφόσον έχει συμπληρώσει ένα (1) χρόνο ως Διαιτητής.
Και επί πλέον ικανοποιεί τουλάχιστον ένα (1) εκ των εξής κριτηρίων:
1. Διαιτησία σε τουλάχιστον πέντε (5) αγωνιστικές ημερίδες 5ης βαθμίδας κατά την τελευταία αγωνιστική
περίοδο.
2. Διαιτησία σε τουλάχιστον δέκα (10) αγωνιστικές ημερίδες 5ης βαθμίδας κατά τις δύο (2) τελευταίες
αγωνιστικές περιόδους.

5.6.4

Παίζοντες Διαιτητές και ειδικές περιπτώσεις

Ο Διαιτητής μπορεί να συμμετέχει ως αθλητής σε αγώνα μόνο στις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο
2.5.3 παράγραφος 10.
Ειδικά για τα νεοϊδρυθέντα σωματεία της Περιφέρειας (εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης) ο Δόκιμος Διαιτητής
μπορεί να είναι χαμηλότερης δυναμικότητας, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν αθλητές δυναμικότητας 8 ή
μεγαλύτερης.
Ειδικά για τις μαθητικές ημερίδες ο Διαιτητής πρέπει να είναι ταυτόχρονα και δάσκαλος, ή τουλάχιστον
Έμπειρος. Εξαίρεση αποτελούν τα νεοϊδρυθέντα σωματεία στα οποία εκ των πραγμάτων ο Διαιτητής θα είναι
Δόκιμος, ελλείψει Διαιτητών ανώτερης βαθμίδας.

5.6.5

Ανακήρυξη διαιτητών

Οι Καθηγητές Διαιτησίας και οι Εθνικοί Διαιτητές ανακηρύσσονται μετά από αίτησή τους, με απόφαση της
Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας η οποία επικυρώνεται από το Δ.Σ. της ΕΟΜ.
Οι Πτυχιούχοι και οι Επίσημοι Διαιτητές ανακηρύσσονται μετά από αίτησή τους, με απόφαση της Κεντρικής
Επιτροπής Διαιτησίας η οποία επικυρώνεται από το ΔΣ της ΕΟΜ. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται κατόπιν
εισήγησης των εξεταστών της ΚΕΔ.
Οι Έμπειροι Διαιτητές ανακηρύσσονται από την ΚΕΔ μετά από αίτησή τους. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν
διαιτητεύσει τουλάχιστον είκοσι (20) αγώνες 4ης ή χαμηλότερης βαθμίδας και να υπάρχει σχετική εισήγηση
των εξεταστών της ΚΕΔ, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να καλέσουν τον ενδιαφερόμενο για εξετάσεις ή/και
συνέντευξη. Η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει και εξ αποστάσεως.
Οι Δόκιμοι Διαιτητές ανακηρύσσονται με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας κατόπιν αιτήματος από
τα Σωματεία - Μέλη της ΕΟΜ η οποία επικυρώνεται από το ΔΣ της ΕΟΜ.

5.6.6

Κρίσεις και Εξετάσεις Διαιτητών

5.6.6.1

Προϋποθέσεις ανακήρυξης Καθηγητών Διαιτησίας

Ο τίτλος του/της Καθηγητού Διαιτησίας απονέμεται από την ΚΕΔ σε Εθνικούς Διαιτητές με τις εξής
προϋποθέσεις:
1. Να έχουν διαιτητεύσει επιτυχώς τουλάχιστον πέντε (5) Πανελλήνια Πρωταθλήματα 1ης έως 3ης βαθμίδας
κατά την τελευταία 3ετία μετά την ανακήρυξή τους ως Εθνικών.
2. Να μην έχουν τιμωρηθεί τελεσίδικα από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα διαιτησίας της ΕΟΜ (ΚΕΔ) με ποινή
ανώτερη της έγγραφης επίπληξης κατά την τελευταία 3ετία.
3. Να έχουν συμμετάσχει σε όλα τα σεμινάρια Διαιτησίας της ΕΟΜ των τελευταίων δύο (2) ετών.
4. Να έχουν παρέλθει τουλάχιστον τρία (3) χρόνια από την ανακήρυξή τους ως Εθνικών.
5. Γενικά, θα λαμβάνονται υπόψη και όλα τα στοιχεία του ατομικού φακέλου τους τουλάχιστον της τελευταίας
3ετίας.
6. Να έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον ένα (1) σεμινάριο Διαιτησίας της Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας.
5.6.6.2

Προϋποθέσεις ανακήρυξης Εθνικών Διαιτητών

Ο τίτλος του/της Εθνικού Διαιτητού απονέμεται από την ΚΕΔ σε Επίσημους Διαιτητές με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Να έχουν διαιτητεύσει επιτυχώς τουλάχιστον πέντε (5) Πανελλήνια Πρωταθλήματα 1ης έως 3ης βαθμίδας
(είτε ως Διαιτητές είτε ως βοηθοί), μετά την ανακήρυξή τους ως Επισήμων.
2. Να μην έχουν τιμωρηθεί τελεσίδικα από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα διαιτησίας της ΕΟΜ (ΚΕΔ) με ποινή
ανώτερη της έγγραφης επίπληξης κατά την τελευταία 2ετία.
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3. Να έχουν παρακολουθήσει όλα τα σεμινάρια Διαιτησίας της ΕΟΜ των τελευταίων δύο (2) ετών.
4. Να έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο (2) χρόνια από την ανακήρυξή τους ως Επισήμων.
5. Γενικά, θα λαμβάνονται υπόψη και όλα τα στοιχεία του ατομικού φακέλου τους τουλάχιστον της τελευταίας
2ετίας.
6. Να έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον ένα (1) σεμινάριο Διαιτησίας της Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας.
5.6.6.3

Προϋποθέσεις ανακήρυξης Επισήμων Διαιτητών

Ο τίτλος του/της Επίσημου Διαιτητή απονέμεται από την ΚΕΔ μετά από εξετάσεις. Στις εξετάσεις για την
ανακήρυξη Επίσημου Διαιτητή έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν Πτυχιούχοι Διαιτητές κατόπιν αίτησής τους
και με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Να έχουν πάρει πιστοποίηση (Γ΄) ότι γνωρίζουν τον χειρισμό των προγραμμάτων για την εξαγωγή των
αποτελεσμάτων (Perfect Score - Bridge mates).
2. Στην αίτηση θα αναφέρονται οι ημερομηνίες από τουλάχιστον έξι (6) διαιτησίες τους σε αγώνες 2ης, 3ης
ή 4ης βαθμίδας (είτε ως Διαιτητές είτε ως βοηθοί), μετά την ανακήρυξή τους ως Πτυχιούχων.
3. Να μην έχουν τιμωρηθεί τελεσίδικα από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα διαιτησίας της ΕΟΜ (ΚΕΔ) με ποινή
ανώτερη της έγγραφης επίπληξης κατά την τελευταία 2ετία.
4. Να έχουν παρακολουθήσει όλα τα σεμινάρια Διαιτησίας της ΕΟΜ των τελευταίων δύο (2) ετών.
5. Να έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο (2) χρόνια από την ανακήρυξή τους ως Πτυχιούχων.
6. Γενικά, θα λαμβάνονται υπόψη και όλα τα στοιχεία του ατομικού φακέλου τους τουλάχιστον της τελευταίας
2ετίας.
7. Η ΚΕΔ έχει δικαίωμα να δεχτεί να συμμετέχουν σε εξετάσεις Πτυχιούχοι Διαιτητές που δεν συγκεντρώνουν
τα κριτήρια (1), (4) και (5) αλλά η ανακήρυξή τους σε Επίσημους, σε περίπτωση που επιτύχουν στις
εξετάσεις, θα γίνει αφού συγκεντρώσουν, έστω εκ των υστέρων και τα κριτήρια αυτά.
5.6.6.4

Προϋποθέσεις ανακήρυξης Πτυχιούχων Διαιτητών

Ο τίτλος του/της Πτυχιούχου Διαιτητή απονέμεται από την ΚΕΔ μετά από εξετάσεις. Στις εξετάσεις για την
ανακήρυξη Πτυχιούχου Διαιτητή έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν Έμπειροι Διαιτητές κατόπιν αίτησής τους
και με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Να έχουν πάρει πιστοποίηση (Β΄) ότι γνωρίζουν τον χειρισμό των προγραμμάτων για την εξαγωγή των
αποτελεσμάτων (Perfect Score - Bridge mates).
2. Στην αίτηση θα αναφέρονται οι ημερομηνίες από τουλάχιστον τριάντα (30) διαιτησίες τους σε αγώνες 5ης
βαθμίδας μετά την ανακήρυξή τους ως Εμπείρων. Διαιτησίες σε αγώνες 6ης βαθμίδας δεν λαμβάνονται
υπόψη.
3. Να μην έχουν τιμωρηθεί τελεσίδικα από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα διαιτησίας της ΕΟΜ (ΚΕΔ) με ποινή
ανώτερη της έγγραφης επίπληξης κατά την τελευταία 2ετία.
4. Να έχουν εμπειρία ως βοηθοί σε τουλάχιστον δύο (2) αγώνες 1ης έως 3ης βαθμίδας και να υπάρχουν
επισυναπτόμενες οι σχετικές βεβαιώσεις από τους Διαιτητές των αγώνων αυτών. Ειδικά για Διαιτητές
Σωματείων της Περιφέρειας, αρκεί ένας (1) τέτοιος αγώνας.
5. Να έχουν παρακολουθήσει όλα τα σεμινάρια Διαιτησίας της ΕΟΜ του τελευταίου έτους.
6. Να έχει παρέλθει τουλάχιστον ένας (1) χρόνος από την ανακήρυξή τους ως Εμπείρων.
7. Η ΚΕΔ έχει δικαίωμα να δεχτεί να συμμετέχουν σε εξετάσεις Έμπειροι Διαιτητές που δεν συγκεντρώνουν
τα κριτήρια (1), (4) και (5) αλλά η ανακήρυξή τους σε Πτυχιούχους, σε περίπτωση που επιτύχουν στις
εξετάσεις, θα γίνει αφού συγκεντρώσουν, έστω εκ των υστέρων και τα κριτήρια αυτά.
5.6.6.5

Προϋποθέσεις ανακήρυξης Εμπείρων Διαιτητών

Ο τίτλος του/της Έμπειρου Διαιτητή απονέμεται από την ΚΕΔ μετά από εξετάσεις. Στις εξετάσεις για την
ανακήρυξη Έμπειρου Διαιτητή έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν Δόκιμοι Διαιτητές κατόπιν αίτησής τους και
με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Να έχουν πάρει πιστοποίηση (Α΄) ότι γνωρίζουν τον χειρισμό των προγραμμάτων για την εξαγωγή των
αποτελεσμάτων (Perfect Score - Bridge mates).
2. Στην αίτηση θα αναφέρονται οι ημερομηνίες από τουλάχιστον είκοσι (20) διαιτησίες τους σε αγώνες 5ης
βαθμίδας μετά την ανακήρυξή τους ως Δόκιμων.
3. Να μην έχουν τιμωρηθεί τελεσίδικα από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα διαιτησίας της ΕΟΜ (ΚΕΔ) με ποινή
ανώτερη της έγγραφης επίπληξης κατά το διάστημα που συμπλήρωσαν τις απαραίτητες διαιτησίες.
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4. Να έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον ένα (1) σεμινάριο Διαιτησίας της ΕΟΜ που έχει γίνει από τότε που
έγιναν Δόκιμοι.
5. Να έχει παρέλθει τουλάχιστον ένα εξάμηνο από την ανακήρυξή τους ως Δόκιμων.
6. Η ΚΕΔ έχει δικαίωμα να δεχτεί να συμμετέχουν σε εξετάσεις Δόκιμοι Διαιτητές που δεν συγκεντρώνουν τα
κριτήρια (1), (4) και (5) αλλά η ανακήρυξή τους σε Έμπειρους, σε περίπτωση που επιτύχουν στις εξετάσεις,
θα γίνει αφού συγκεντρώσουν, έστω εκ των υστέρων και τα κριτήρια αυτά.
5.6.6.6

Προϋποθέσεις ανακήρυξης Δόκιμων Διαιτητών

Ο τίτλος του/της Δόκιμου Διαιτητού απονέμεται από την ΚΕΔ κατόπιν αιτήματος από τα Σωματεία - Μέλη της
ΕΟΜ η οποία επικυρώνεται από το Δ.Σ. της ΕΟΜ. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται κατόπιν εισήγησης των
εξεταστών της ΚΕΔ και με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Να μην έχουν τιμωρηθεί τελεσίδικα από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα διαιτησίας της ΕΟΜ (ΠΣ) με ποινή
ανώτερη της έγγραφης επίπληξης κατά το διάστημα που είναι αθλητές.
2. Να έχουν παρέλθει τουλάχιστον τέσσερα (4) συνεχόμενα χρόνια από τότε που έβγαλαν αγωνιστικό δελτίο.
3. Να είναι ενήλικες,
5.6.6.7

Γενικές διατάξεις κρίσεων

Αν ο υποψήφιος έχει απορριφθεί παλαιότερα, υποχρεούται να συμμετάσχει ξανά στα επόμενα σεμινάρια και
έχει δικαίωμα να συμμετάσχει ξανά σε επόμενες εξετάσεις.
Για την ανακήρυξη Καθηγητή Διαιτησίας και Εθνικού Διαιτητή λαμβάνονται απαραίτητα υπόψη και τα
αναφερόμενα στο άρθρο 5.2.3 του παρόντος, σχετικά με την αξιολόγηση των διαιτητών.

5.6.7

Διαδικασία εξετάσεων

Οι εξετάσεις διεξάγονται σε ημερομηνία, ώρα και τόπο οριζόμενο από την ΕΟΜ, με ανακοίνωσή της προς όλα
τα Σωματεία της, τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες προ των εξετάσεων.
Στις εξετάσεις δικαιούνται συμμετοχής οι υποβάλλοντες σχετική αίτηση τουλάχιστον 7 ημέρες προ της
ημερομηνίας των εξετάσεων. Αιτήσεις που υποβλήθηκαν μετά την προθεσμία μπορεί να γίνουν δεκτές μόνο με
τη σύμφωνη γνώμη της εξεταστικής επιτροπής.
Κατά τις εξετάσεις επιτρέπεται στους υποψήφιους, αλλά μόνο με την άδεια της εξεταστικής επιτροπής που έχει
ορίσει η ΚΕΔ, να συμβουλεύονται τον πιο πρόσφατο Διεθνή Κώδικα Αγωνιστικού Μπριτζ (Ελληνική έκδοση) και
τους Κανονισμούς της ΕΟΜ.
Οι εξετάσεις, για όλες τις βαθμίδες, μπορεί να είναι προφορικές και/ή γραπτές. Η εξεταστική επιτροπή, εκτός
των γνώσεων των υποψηφίων, μπορεί να λαμβάνει σοβαρά υπ' όψη την προσωπικότητα, το κύρος των
υποψηφίων και τις επιδόσεις τους στις διευθύνσεις των αγώνων.

5.6.8

Δικαιώματα των διαιτητών

α) Όλοι οι ενεργοί Διαιτητές από το βαθμό του Πτυχιούχου και πάνω δικαιούνται δωρεάν ενός (1) αντιτύπου
οποιασδήποτε έκδοσης της ΕΟΜ (κανονισμούς, περιοδικά και έντυπα που έχουν σχέση με τη διαιτησία
κ.λπ.).
β) Οι Εθνικοί Διαιτητές και οι Καθηγητές Διαιτησίας (ενεργοί ή όχι) δεν καταβάλλουν παράβολο ανανέωσης
αγωνιστικού δελτίου.

5.7

Ερμηνείες – Ασάφειες

Για κάθε ασάφεια ή κενό του παρόντος κανονισμού αρμόδιο να αποφασίσει τελεσίδικα είναι το ΔΣ της ΕΟΜ
κατόπιν εισήγησης που θα υποβληθεί από την ΚΕΔ.
Γενική διάταξη : Οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις νόμων και λοιπών Κανονιστικών Πράξεων σχετικών με το
αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού που ισχύουν κάθε φορά, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού.
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