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Αθήνα,  18 Απριλίου 2019 

           Αριθ. Πρωτ. 78/19 

        7ο ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 2019 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΩΝ  
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ  
OPEN, 1-11, 1-9 ΚΑΙ 1-6  

 
Μετά το προκριματικό και ημιτελικό στάδιο του αγώνα και λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων των 

Παγίων Κανονισμών της ΕΟΜ αρ.2 & 3, και της προκήρυξης των αγώνων, προέκυψαν τα εξής 

στοιχεία: 

Οι τελικοί αγώνες θα διεξαχθούν σε μια ημερίδα  με τη συμμετοχή 8 ομάδων σε κάθε ενότητα 

κατηγοριών.  

1. Τόποι, ημερομηνία και ώρες έναρξης 

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε μια ημερίδα την παρακάτω ημέρα και ώρα έναρξης: 

 

Σάββατο 20 Απριλίου 2019 11:00 

 

Τόποι διεξαγωγής:  

Ενότητες Open και 1-11: Εντευκτήρια του Αθλητικού Συλλόγου Αιγυπτιωτών Ελλήνων 

(Α.Σ.Α.Ε.), 3ης Σεπτεμβρίου 56Α, Αρχαιολογικό Μουσείο, 104 33 Αθήνα,τηλ. 210 822 8150, 

697 947 7023 

Ενότητες 1-9 και 1-6: Εντευκτήρια του Αθλητικού Όμιλου «Ταταύλα» (Α.Ο.Τ.) Φιξ & 

Ζεφύρου 1-3, 175 64 Π. Φάληρο,, τηλ. 210 940 8740 

2. Τρόπος διεξαγωγής  

Συμμετέχουν 8 ομάδες σε κάθε κατηγορία. Οι νικητές των συναντήσεων του Β΄ γύρου των ημιτελικών 

θα αγωνιστούν αντίστοιχα για τις θέσεις 1-2 και 5-6 και οι ηττημένοι για τις θέσεις 3-4 και 7-8. Οι 

αγώνες θα γίνουν με σύστημα νοκ άουτ σε συναντήσεις των 24 διανομών, με ημίχρονο, η καθεμία.  

Χρόνος για 12 διανομές: 90 λεπτά.  

Το αποτέλεσμα κάθε συνάντησης λογίζεται σε IMPs. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στα IMP’s μετά την 

ολοκλήρωση των 24 διανομών κάθε συνάντησης προσμετριούνται τα total points των διανομών όλης 

της συνάντησης και σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας δίνεται παράταση δυο διανομών (αριθμοί 

διανομών 1-2). Μετά το παίξιμο των δυο διανομών προσμετριούνται τα IMPs και, αν αυτά είναι ίσα, 

τα total points. Εάν υπάρχει πάλι ισοβαθμία διενεργείται από τον διαιτητή κλήρωση. 
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2. Δικαιώματα συμμετοχής – Βαθμοί διάκρισης – Έπαθλα  

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

Οι αγώνες ανήκουν στην 3η βαθμίδα.  
Σε όλες οι συναντήσεις, απονέμονται πρόσθετοι βαθμοί διάκρισης ανά συνάντηση. Βαθμοί διάκρισης 

επίσης απονέμονται στην τελική ενιαία κατάταξη. 

Δικαίωμα βράβευσης και απονομής βαθμών διάκρισης στην τελική κατάταξη  του αγώνα έχουν όσοι 

παίκτες έλαβαν μέρος στο 1/3 τουλάχιστον των διανομών κάθε αγώνα (καν. ΕΟΜ 3.18.6). 

Αθλητές/τριες που πήραν μεταγραφή το 2019 μπορούν να αγωνιστούν στην ομάδα του Σωματείου που 

μεταγράφηκαν, εφόσον δεν έχουν συμμετάσχει στα προκριματικά στην ομάδα του προηγούμενου 

Σωματείου όπου ανήκαν.  

Σε όλη τη διάρκεια του Διασυλλογικού Κυπέλλου αθλητής/τρια δεν μπορεί να συμμετάσχει σε δυο 

διαφορετικές ομάδες.   

Βάσει της Προκήρυξης οι αθλητές/τριες κάθε ομάδας που αγωνίστηκαν ή θα αγωνιστούν σε όλα τα 

στάδια συνολικά δεν μπορούν να υπερβαίνουν τον αριθμό δέκα (10).  

Έπαθλα θα απονεμηθούν στους αθλητές/τριες των 3 πρώτων ομάδων της τελικής κατάταξης. 

3. Κάρτες συμβάσεων – Kάπνισμα - Κινητά 

Κάθε ζεύγος πρέπει να έχει συμπληρωμένη κάρτα συμβάσεων.   

Απαγορεύεται εντελώς η χρήση κινητών τηλεφώνων ή άλλων συσκευών επικοινωνίας. Οι 

αγωνιζόμενοι και οι θεατές υποχρεούνται κατά τη διάρκεια του αγώνα να έχουν τις συσκευές αυτές 

απενεργοποιημένες εκτός αν δοθεί προσωπική άδεια από το διαιτητή για περίπτωση ανάγκης. 

Σε όλες τις φάσεις του αγώνα απαγορεύεται εντελώς το κάπνισμα και το ηλεκτρονικό τσιγάρο εντός 

του αγωνιστικού χώρου.  

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

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

4. Διευθυντές αγώνα - Επιτροπή Εφέσεων 

Διευθυντές αγώνα  

Όπεν και 1-11: Κουτούγκος Μίλτος, Επίσημος Διαιτητής της ΕΟΜ. 

1-9 και 1-6: Δημητρόπουλος Ευθύμιος,Επίσημος Διαιτητής της ΕΟΜ. 

Επιτροπή Εφέσεων 

Η μόνιμη επιτροπή εφέσεων της ΕΟΜ.  

5.  Συμμετέχουσες Ομάδες  

Συναντήσεις: 

Κατηγορία 1-16 

                                                                 Ομάδα Α’                                  Ομάδα Β’ 

Τελικός για τις θέσεις 1-2 ΑΟΜ ΑΣΑΕ 

Τελικός για τις θέσεις 3-4 ΟΠΑΦ ΙΚΑΡΟΣ 

Τελικός για τις θέσεις 5-6 ΟΑΜΚΗ ΑΟΜΒ 

Τελικός για τις θέσεις 7-8 ΑΟΜΨ ΟΑΜΗ 
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Κατηγορία 1-11 

                                                                 Ομάδα Α’                                  Ομάδα Β’ 

Τελικός για τις θέσεις 1-2 ΟΑΜΚΗ1 ΟΑΜΑ 

Τελικός για τις θέσεις 3-4 ΟΑΜΛΕ ΙΚΑΡΟΣ1 

Τελικός για τις θέσεις 5-6 ΑΟΜ ΟΑΜΝΙΚ 

Τελικός για τις θέσεις 7-8 ΘΡΑΚΟΜ ΜΣΑΚ 

 

Κατηγορία 1-9 

                                                                    Ομάδα Α’                                  Ομάδα Β’ 

Τελικός για τις θέσεις 1-2 ΑΟΜ2 ΟΑΜΗ 

Τελικός για τις θέσεις 3-4 ΟΠΑΦ ΟΑΜΚΗ1 

Τελικός για τις θέσεις 5-6 ΑΟΤ2 ΟΑΜΚΗ2 

Τελικός για τις θέσεις 7-8 ΣΑΜΠΑ ΑΟΜ1 

 

 

Κατηγορία 1-6 

                                                                    Ομάδα Α’                                  Ομάδα Β’ 

Τελικός για τις θέσεις 1-2 ΟΑΜΠΕΙ ΟΠΑΧ2 

Τελικός για τις θέσεις 3-4 ΟΑΜΚΗ ΑΟΜΒ 

Τελικός για τις θέσεις 5-6 ΙΩΝ1 ΙΚΑΡΟΣ2 

Τελικός για τις θέσεις 7-8 ΟΑΑ1 ΑΟΜΣ 

 

Ομάδα έδρας στο πρώτο ημίχρονο των αγώνων (12 διανομές) είναι η ομάδα Α΄ και στο δεύτερο 

ημίχρονο η ομάδα Β΄.  

Κάθε συμμετέχων συμφωνεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του παρόντος ειδικού 

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

του ΔΚΑΜ/2017. 

Από την Επιτροπή Αγώνων της ΕΟΜ 


