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Αθήνα, 10 Μαΐου 2019  

Αριθ. Πρωτ. 90/19 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 

ΜΙΚΤΩΝ ΖΕΥΓΩΝ 2019 

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 1 - 6 

 

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

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

Συμμετέχουν 12 ζεύγη και η κίνηση θα είναι ένα Howell των 6 τραπεζιών. Θα παίζονται 22 

διανομές (11 γύροι των δύο διανομών) ανά ημερίδα. 

Η Επιτροπή Αγώνων διατηρεί το δικαίωμα να δεχτεί ένα ζευγάρι αν εξυπηρετεί την κίνηση. Σε 

περίπτωση αλλαγής του αριθμού των συμμετοχών, ο επικεφαλής διαιτητής έχει το δικαίωμα να 

τροποποιήσει την κίνηση κατά βούληση.  

 
 
1. Γενικά 
 
Η βαθμολογία θα είναι με το σύστημα του “ακεραίου τοπ” (matchpoints). Οι διανομές είναι 

προμοιρασμένες από computer, χωρίς κανένα περιορισμό. Τα αποτελέσματα (ημερίδας και 

συγκεντρωτικά) που θα βγαίνουν στο τέλος κάθε ημερίδας θα είναι προσωρινά. Τα οριστικά 

αποτελέσματα θα ανακοινώνονται από τον διαιτητή μετά από τον έλεγχο των φύλλων βαθμολογίας.  
Μετά το τέλος του αγώνα και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων θα γίνει απονομή των επάθλων, 

στα τρία πρώτα ζεύγη. 
 
Μετά το τέλος κάθε ημερίδας θα υπάρχουν στη διάθεση των αθλητών αντίγραφα των διανομών που 

παίχτηκαν. 

Στον αγώνα θα χρησιμοποιηθούν μηχανές καταγραφής αποτελεσμάτων  Bridgemates II. 

Όλα τα ζεύγη πρέπει υποχρεωτικά να έχουν κάρτες συμβάσεων. Σε αντίθετη περίπτωση είναι στην 

κρίση του διαιτητή να απαγορεύσει τη χρήση οποιασδήποτε σύμβασης πλην αυτών που 

περιλαμβάνονται στην Κίτρινη κάρτα συμβάσεων της ΕΟΜ. Η ποινή για έλλειψη κάρτας 

συμβάσεων σε περίπτωση λανθασμένης εξήγησης είναι αυτόματη. 
 
Απαγορεύεται αυστηρά οι αθλητές να παρακολουθούν διανομές που έχουν παίξει σε άλλο τραπέζι. 

Μετά το τέλος του γύρου παραμένουν στο τραπέζι τους ή εξέρχονται της αίθουσας. 
 
Αθλητής θα μπορεί να βγαίνει από τον αγωνιστικό χώρο μόνο κατόπιν αδείας του διαιτητή. Οι 

παραβάτες θα διώκονται πειθαρχικά από τον διαιτητή. 
 
Απαγορεύεται εντελώς η χρήση κινητών τηλεφώνων ή άλλων συσκευών επικοινωνίας. Εφόσον 

αθλητής βρεθεί να φέρει τέτοια συσκευή κατά τη διάρκεια των αγώνων, ακόμα και 
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απενεργοποιημένη, η ποινή από τον διαιτητή είναι αυτόματη (για την πρώτη φορά 10% των 

matchpoints της διανομής).  

Απαγορεύεται επίσης εντός της αίθουσας των αγώνων το κάπνισμα, όπως και το ηλεκτρονικό 

τσιγάρο. 

Κάθε αθλητής-τρια που θα συμμετάσχει στους αγώνες θα πρέπει απαραίτητα να έχει 

καταβάλει το παράβολο του αγωνιστικού δελτίου για το 2019. 

2.Τόπος και χρόνος διεξαγωγής 
 
Οι αγώνες θα γίνουν στις εγκαταστάσεις του Αθηναϊκού Όμιλου Μπριτζ (Α.Ο.Μ.), 

Μιχαλακοπούλου 181, 115 27 Αθήνα, τηλ. 210 775 9674, 690 689 0500 

 

Οι ημερομηνίες και οι ώρες έναρξης κάθε ημερίδας έχουν ως ακολούθως: 

 

Παρασκευή 10   Μαΐου 20:30 

Σάββατο 11  Μαΐου 18:00 

Κυριακή 12  Μαΐου 11:00 
 
 

3. Διαιτητής - Επιτροπή Εφέσεων 
 
Διαιτητής του αγώνα θα είναι η Πτυχιούχος διαιτήτρια της ΕΟΜ Μακρή Ε. 
 
Επιτροπή Εφέσεων: Η Μόνιμη Επιτροπή εφέσεων της ΕΟΜ. 

 
   

Οι Γυναίκες κάθονται υποχρεωτικά Βορράς ή Δύση 

 
 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

12382 ΜΠΕΛΗΓΙΑΝΝΗ Α 6 12854 ΤΥΠΑΛΔΟΣ Π 6 

13160 ΚΟΥΜΑΝΤΟΥ Π 5 13730 ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΣ Ι 4 

12999 ΖΕΡΒΟΥ Δ 6 13360 ΤΣΟΜΩΚΟΣ Α 5 

2955 ΖΕΡΒΑ Ι 6 13013 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ 5 

12355 ΘΕΟΔΩΡΕΛΟΥ Χ 6 12025 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ Ν 5 

13523 ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ Μ 4 13384 ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ Ζ 4 

13302 ΡΑΣΣΙΑ Φ 5 11731 ΚΛΑΟΥΡΑΚΗΣ Μ 5 

13137 ΜΗΤΣΗ Μ 6 12374 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α 6 

12354 ΓΚΕΒΕΖΟΥ Α 5 10330 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γ. 6 

12919 ΒΛΑΧΑΚΗ ΑΙ 4 12019 ΣΚΛΑΒΟΣ Γ 6 

13522 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ Σ 2 12522 ΛΙΤΣΑΡΔΑΚΗΣ Α 2 

12687 ΓΟΥΡΕΛΗ Η 5 12731 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Β 4 
 
 

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

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

ΔΚΑΜ/2017. 

Από την Επιτροπή Αγώνων της ΕΟΜ  


