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Περιφερειακό Πρωτάθλημα Βορείου Ελλάδος Μικτών Ζευγών 
                                     
Ο  Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ Θεσσαλονίκης διοργανώνει το Περιφερειακό 
Πρωτάθλημα Βορείου Ελλάδος Μικτών Ζευγών, 3ης βαθμίδας. 

 
Γενικά:  Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε δύο ενότητες κατηγοριών: 1-16 και 1-9.  
Κάθε ενότητα θα είναι ανεξάρτητη και θα έχει την δική της κατάταξη και βαθμούς 
διάκρισης και τους δικούς της νικητές και έπαθλα. Απαραίτητη προϋπόθεση για 
να γίνει ανεξάρτητα ο αγώνας της ενότητας κατηγορίας 1-9 είναι να συμμετέχουν, 
τουλάχιστον, 8 ζεύγη. Σε αντίθετη περίπτωση θα ενοποιηθούν, εκτός εάν δοθεί 
ειδική άδεια από το ΔΣ της ΕΟΜ.  
Στο πρωτάθλημα δικαιούνται να συμμετάσχουν όλοι οι κάτοχοι αγωνιστικού 
δελτίου της ΕΟΜ που έχουν καταβάλει το παράβολο για το 2019, υπό τον όρο ότι 
το κάθε ζεύγος θα αποτελείται από έναν άνδρα και μία γυναίκα. Οι δηλώσεις 
συμμετοχής πρέπει να γίνουν μετά τη δημοσίευση του νέου πίνακα Βαθμών 
Διάκρισης που θα γίνει την Πέμπτη 02 Μαΐου 2019. Κάθε συμμετέχων συμφωνεί 
και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας προκήρυξης, όπως 
και όλες τις σχετικές διατάξεις του ΔΚΑΜ/17 και των κανονισμών της ΕΟΜ.          
Οι διανομές θα είναι προμοιρασμένες από ηλεκτρονικό υπολογιστή, χωρίς 
απολύτως κανένα περιορισμό. Μετά το τέλος κάθε ημερίδας θα είναι διαθέσιμα 
αντίγραφα των διανομών που παίχθηκαν. Θα χρησιμοποιηθούν screens στην 
κατηγορία 1-16. Θα χρησιμοποιηθούν επίσης οι μηχανές καταχώρησης 
αποτελεσμάτων Bridgemates σε όλες τις ενότητες.        
 
Τόπος διεξαγωγής:  Τα εντευκτήριά του ΟΑΜΘ στην οδό Μ.  Μαυρογένους 4,  
τηλ. 2310 313700     
                                                             

Ημερομηνίες διεξαγωγής και ώρες έναρξης κάθε ημερίδας: 

 1η ημερίδα Παρασκευή 10  Μαΐου ώρα 20.30 
 2η ημερίδα Σάββατο       11 Μαΐου  ώρα 19.30 
 3η ημερίδα Κυριακή        12 Μαΐου  ώρα 11.00 

Βαθμολογία: Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε τρεις ημερίδες με το σύστημα 
βαθμολογίας «ακεραίου τοπ». Η γενική κατάταξη θα προκύψει με άθροιση 
των match points και στις τρεις ημερίδες και μετατροπή του συνόλου σε 
ποσοστό επί τοις εκατό.                                 
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Θα απονεμηθούν στους δικαιούχους τα αντίστοιχα μαύρα, χρυσά και 
πλατινένια master points                      
 
Έπαθλα: Έπαθλα θα απονεμηθούν στα 3 πρώτα ζεύγη της γενικής κατάταξης 
του κάθε αγώνα. 

Διαιτησία: Τoυς αγώνες θα διευθύνει η πτυχιούχος διαιτητής της ΕΟΜ κυρία 
Γεωργία Κουκουβού.  

Δικαιώματα συμμετοχής:  Τα δικαιώματα συμμετοχής ορίζονται σε 25 € ανά 
αθλητή/τρια. Οι γεννηθέντες την 01-01-1994 ή αργότερα, ως και οι 
στρατευμένοι, δικαιούνται εκπτώσεως 50% στο προαναφερθέν ποσό. Οι 
γεννηθέντες την 01-01-2001 ή αργότερα δεν καταβάλλουν δικαιώματα 
συμμετοχής. Οι αθλητές που επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ ως άνεργοι θα 
έχουν έκπτωση 50% υποβάλλοντας αντίγραφο της σχετικής απόφασης του 
ΟΑΕΔ. 

Δηλώσεις συμμετοχής: Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι την 
Πέμπτη, 09 Μαΐου 2019, ώρα 21:00 με καταχώρηση μέσω της ιστοσελίδας 
της ΕΟΜ www.hellasbridge.org, ή στο τηλέφωνο 6944 617124 . Μετά την 
παραπάνω προθεσμία, μπορεί να γίνουν δεκτές συμμετοχές, με απόφαση της 
Επιτροπής Αγώνων, εφόσον εξυπηρετείται η κίνηση του αγώνα και κατά 
σειρά προτεραιότητας.  

Κανονισμοί: Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τον ισχύοντα ΔΚΑΜ και 
τους πάγιους κανονισμούς της ΕΟΜ.  

Επιτροπή Εφέσεων: Θα οριστεί πριν από την έναρξη των αγώνων από την 
Οργανωτική Επιτροπή. 

Οργανωτική Επιτροπή: Ορίζεται το ΔΣ του ΟΑΜΘ      

Πληροφορίες:  Κωστής Δεστέφανος 6944 617124.   
 
  
 


