
 
 
 
 

 

 

 

    Αθήνα, 9 Μαΐου  2019 

Αριθ. Πρωτ. 89/ΠΜ/αμ  
Προς όλα τα Σωματεία – Μέλη  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  31/19 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ  

ΖΕΥΓΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ  

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018- 2019 

 

Η Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ προκηρύσσει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών Μαθητών 

2018 - 2019, ως εξής: 

 
 
1. Ημερομηνίες διεξαγωγής 
    

Σάββατο 1 Ιουνίου  ώρα έναρξης 18:00 

Κυριακή 2 Ιουνίου ώρα έναρξης 11:00 
 
 

Την Παρασκευή 31/05/2019 προηγείται ανεξάρτητη μαθητική ημερίδα 4ης βαθμίδας και στα 

δύο κέντρα. 

 Ώρα έναρξης ημερίδας 20:30 και δικαιώματα συμμετοχής 7 € ανά αθλητή. 

2. Τόπος διεξαγωγής 
 
Ο αγώνας θα διεξαχθεί σε δύο κέντρα: 

Α. στο Βυζαντινό Αθλητικό Κέντρο (Β.Α.Κ.), Μεγάλη του Γένους Σχολής 10, Άλιμος, Αθήνα 

Β. Λέσχη Αγωνιστικού Μπριτζ Θεσσαλονίκης (Λ.Α.Μ.Θ.), Λεωφ. Νίκης 63, Θεσσαλονίκη 

  
 
3. Συμμετοχή 

Δικαίωμα  συμμετοχής  έχουν  όλοι  οι  αθλητές  που  έχουν  αγωνιστικό  δελτίο  της  ΕΟΜ, υπό 

τον όρο ότι και τα δύο μέλη του ζεύγους θα είναι παίκτες που παρακολούθησαν τα  μαθήματα της 

περιόδου 2018‐2019.  

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 31 Μαΐου 2019 κι ώρα 12:00, 

στο site της ΕΟΜ. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, ζευγάρι που επιθυμεί να συμμετάσχει και δεν 

δήλωσε συμμετοχή, θα παίξει μόνο αν αυτό εξυπηρετεί την κίνηση, κατά την κρίση της Επιτροπής 

Αγώνων.  

Τα δικαιώματα συμμετοχής είναι 15 € ανά αθλητή. Για τους νέους (γεννηθέντες 1994 και μετά) 

και τους στρατευμένους τα δικαιώματα συμμετοχής είναι 8€, ενώ οι γεννηθέντες το 2001 και μετά 

δεν θα καταβάλλουν δικαιώματα συμμετοχής. Επίσης δεν θα καταβάλλουν δικαιώματα 

συμμετοχής οι αθλητές που κατοικούν μόνιμα εκτός Αθηνών και Θεσσαλονίκης, είναι μέλη 

Σωματείων της Περιφέρειας, καθώς  και οι δικαιούμενοι νικητές  της γενικής κατάταξης του 

http://goo.gl/maps/6jdA


Ταυτόχρονου μαθητικού Πολυημέρου, σύμφωνα με την προκήρυξη. Επίσης οι νικητές του 

φλουριού της πίτας της ΕΟΜ. 

Θα έχουν επίσης έκπτωση 50% οι αθλητές που επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ και τον ΟΠΕΚΑ με 

βάση τον κατάλογο που έχει καταρτισθεί από την ΕΟΜ. 

Την  Κυριακή  2/06/2019,  μετά  τη  λήξη  των  αγώνων,  θα   γίνει  η  απονομή των επάθλων 

στους νικητές. 
 
4. Τεχνικά στοιχεία 
 
Το  Πρωτάθλημα  θα  διεξαχθεί  με  το  σύστημα  βαθμολογίας  «ακεραίου  τοπ»  κατευθείαν  σε 

τελικό στάδιο και σύμφωνα με τον ΔΚΑΜ/2017 και τους κανονισμούς της ΕΟΜ.  

Θα παιχθούν κατ’ ελάχιστο 18 διανομές κάθε ημέρα, ενώ τα σχόλια των διανομών θα αναρτηθούν 

στο site της ΕΟΜ στη λήξη κάθε ημερίδας. 

Τα αποτελέσματα θα καταχωρούνται σε μηχανές Bridgemates - αλλά και σε score sheets - και θα 

ενοποιούνται και οριστικοποιούνται μέσα από την πλατφόρμα των Ταυτόχρονων της ΕΟΜ. 
 
5. Master Points - Έπαθλα 
 
Το Πρωτάθλημα ανήκει στην 4η βαθμίδα. Θα απονεμηθούν τα ανάλογα Μαύρα, Χρυσά και  

Πλατινένια Master Points.  

Έπαθλα θα απονεμηθούν στους  3  πρώτους  νικητές  της  γενικής  κατάταξης, στο πρώτο ζεύγος 

κάθε κέντρου σε κάθε ημερίδα, αλλά και στο πρώτο ζεύγος κάθε ημερίδας στη συγκεντρωτική 

κατάταξη, στο πρώτο ζεύγος Γυναικών της γενικής κατάταξης, στο πρώτο Μικτό ζεύγος, στο 

πρώτο ζεύγος Ανδρών, στο πρώτο ζεύγος Νέων (γεννηθέντες από 1994 και μετά), στο πρώτο 

ζεύγος Seniors (γεννηθέντες από 1959 και πριν)  και στο πρώτο ζεύγος Σωματείου εκτός Αθηνών 

και εκτός Θεσσαλονίκης στα αντίστοιχα κέντρα.   

Διευκρινίζεται ότι το κάθε ζεύγος διεκδικεί μόνο ένα έπαθλο, με τη σειρά προτεραιότητας που 

αναγράφεται παραπάνω.  

Κατά τη διάρκεια της απονομής θα δοθούν και τα έπαθλα της ατομικής γενικής κατάταξης του 

μαθητικού 6ημερου Ταυτόχρονου, σύμφωνα με την σχετική προκήρυξη.  

Από ένα βιβλίο δώρο θα δοθεί και στο πρώτο ζευγάρι κάθε σωματείου με συμμετοχή τριών ζευγών 

και άνω. 

Για την ανεξάρτητη ημερίδα έπαθλα θα απονεμηθούν στο πρώτο ζεύγος κάθε κέντρου. 
 
6. Διαιτητές - Επιτροπή Εφέσεων 
 
Θα ανακοινωθούν με Ειδικό Κανονισμό πριν την έναρξη των αγώνων. 
 
7. Οργανωτική Επιτροπή 
 
Είναι οι Επιτροπές Αγώνων και Εκπαίδευσης της ΕΟΜ, που αποφασίζουν με τα παρόντα μέλη 

της, τελεσίδικα, για οποιοδήποτε οργανωτικό θέμα προκύψει, χωρίς να τίθεται θέμα απαρτίας.  

8. Συστήματα-συμβάσεις 
 
Το αγοραστικό σύστημα θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά μόνο την ύλη των διδαχθέντων 

μαθημάτων. 

9. Κινητά  
Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ή άλλων συσκευών επικοινωνίας, εκτός αν δοθεί 

προσωπική άδεια από το διαιτητή για περίπτωση μεγάλης ανάγκης. 
 
  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οτιδήποτε δεν διευκρινίζει αυτή η προκήρυξη, θα ανακοινωθεί με Ειδικό 

Κανονισμό. 
 

 

Οι Επιτροπές Αγώνων και Εκπαίδευσης της ΕΟΜ 
 


