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Αθήνα, 19 Ιουνίου 2019 

                                                                                                                             Αριθ. Πρωτ 112 /19 

Προς όλα τα Σωματεία – Μέλη    

  

Ανακοίνωση 41/19  
 

44o ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ενότητες ζευγών 

Όπεν, 1-11, 1-9, 1-6  

  

Η Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ προκηρύσσει το 44ο Πρωτάθλημα Αττικής ζευγών για το 2019. Το 

πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σύμφωνα µε τον ∆ΚΑΜ/17 και τους ισχύοντες κανονισμούς της ΕΟΜ.  

1. Πρόγραμμα αγώνα   

  

Παρασκευή  19 Ιουλίου 2019 20:30  

Σάββατο  20 Ιουλίου 2019 20:30  

Κυριακή  21 Ιουλίου 2019  20:00  

 

2. Τρόπος και τόποι διεξαγωγής  

Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε τέσσερις ενότητες κατηγορών ζευγών: όπεν (1-16), 1-11, 1-9 και 1-6. Οι 

αγώνες των τεσσάρων κατηγοριών θα είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους (ξεχωριστή κατάταξη, μάστερ πόιντς, 

νικητές και έπαθλα). Αν σε κάποια κατηγορία δηλώσουν συμμετοχή λιγότερα από 12 ζεύγη αυτή θα 

ενοποιηθεί µε άλλη κατηγορία, εκτός της Όπεν.  

Τόπος διεξαγωγής κατηγορίας Όπεν(1-16)  

⇒    Οι εγκαταστάσεις του Αγωνιστικού Όμιλου Μπριτζ Ψυχικού (Α.Ο.Μ.Ψ.), Ταϋγέτου 23, 15452        

Π. Ψυχικό, τηλ 210 6712609, 6944 301255 

Τόπος διεξαγωγής κατηγορίας 1-11  

⇒ Οι θερινές εγκαταστάσεις του Όμιλου Αγωνιστικού Μπριτζ – Λέσχη Επιστημόνων (Ο.Α.Μ.Λ.Ε.), 

Λ.Καποδιστρίου 17, Φιλοθέη. 

 Τόπος διεξαγωγής κατηγορίας 1-9  

⇒    Οι εγκαταστάσεις του ‘Διόνυσος’ Όμιλος Πνευματικών Αθλημάτων (Διόνυσος), Λ. Κηφισίας 283-

285, 145 61 Κηφισιά, 210 62 09 053 

Τόπος διεξαγωγής κατηγορίας 1-6   

⇒ Οι εγκαταστάσεις  του Αθλητικού Όμιλου «Ταταύλα» (Α.Ο.Τ.), Φιξ & Ζεφύρου 1-3, 175 64 Π. Φάληρο, 

τηλ. 210 940 8740. 
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3. Έπαθλα   

Θα απονεμηθούν έπαθλα στα 3 πρώτα ζεύγη της γενικής κατάταξης κάθε αγώνα.  

4. Δικαίωμα και δήλωση συµµετοχής  

Στο πρωτάθλημα δικαιούνται να συµµετάσχουν όλοι οι αθλητές της ΕΟΜ που είναι κάτοχοι αγωνιστικού 

δελτίου της ΕΟΜ και έχουν ανανεώσει το δελτίο τους για το 2019.  

Κάθε συµµετέχων µε τη δήλωση συμμετοχής συμφωνεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους 

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

∆ΚΑΜ/17.   

Τα δικαιώματα συμμετοχής ορίζονται σε 25 € ανά αθλητή. Οι γεννηθέντες την 01-01-1994 ή αργότερα, 

ως και οι στρατευμένοι, δικαιούνται έκπτωσης 50% στο προαναφερθέν ποσό. Όσοι έχουν γεννηθεί από την 

1η Ιανουαρίου 2001 και μετά δεν θα καταβάλουν  δικαιώματα συμμετοχής.  

Οι αθλητές που επιδοτούνται από τον ΟΑΕ∆ ως άνεργοι  θα έχουν έκπτωση 50% προσκομίζοντας 

απαραίτητα αντίγραφο της σχετικής απόφασης του ΟΑΕ∆.  

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι την Πέμπτη 18 Ιουλίου, ώρα 12:00, μέσω της 

ιστοσελίδας της ΕΟΜ www.hellasbridge.org. Σε περίπτωση προβλήματος επικοινωνείτε με τα 

Γραφεία της ΕΟΜ, τηλ. 210 7480400-2 και ώρες 10:00 - 17:30, από Δευτέρα έως Παρασκευή. 

Μετά από αυτή την προθεσμία, συµµετοχές μπορεί να γίνουν δεκτές από την ΕΟΜ µόνο αν εξυπηρετείται 

η κίνηση των αγώνων και το επιτρέπει η χωρητικότητα του Σωματείου (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας).  

5. Τεχνικά στοιχεία  

Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί µε το σύστημα βαθμολογίας «ακεραίου τοπ» (matchpoints). Η γενική 

κατάταξη θα προκύψει µε άθροιση των match points και στις τρεις ημερίδες και μετατροπή του συνόλου 

σε ποσοστό επί τοις εκατό.  

Οι διανομές θα είναι προµοιρασµένες με πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή, χωρίς απολύτως κανένα 

περιορισμό. Μετά το τέλος κάθε ημερίδας θα είναι διαθέσιμα αντίγραφα των διανομών που παίχθηκαν. 

  

6. Master Points   

Ο αγώνας της κατηγορίας Όπεν ανήκει στη 2η βαθμίδα και θα απονεμηθούν στους δικαιούχους τα 

αντίστοιχα µαύρα, χρυσά και πλατινένια master points.  

Οι αγώνες των κατηγοριών 1-11, 1-9 και 1-6 ανήκουν στην 3η βαθμίδα και θα απονεμηθούν στους 

δικαιούχους τα αντίστοιχα µαύρα, χρυσά και πλατινένια master points.   

7. ∆ιαιτητές – Επιτροπή Εφέσεων  

Η σύνθεση της επιτροπής Εφέσεων και η σύνθεση των Διαιτητών κάθε αγώνα θα ανακοινωθούν µε τους 

Ειδικούς Κανονισμούς πριν από την έναρξη των αγώνων.  

8. Οργανωτικές Επιτροπές  

Ορίζονται από τα Διοικητικά Συμβούλια των Σωματείων που διοργανώνουν τους αγώνες και είναι αρμόδιες 

για οποιοδήποτε οργανωτικό θέμα προκύψει, αποφασίζουν δε µε τα παρόντα µέλη τους τελεσίδικα. Σε 

απουσία αυτών, αποφασίζει ο Διαιτητής.  

9. Ειδικοί όροι - Λεπτομέρειες  

1. Συστήματα - συμβάσεις  

Σχετικά µε τα παιζόμενα συστήματα και συμβάσεις, ισχύουν οι κανονισμοί της ΕΟΜ που αναγράφονται 

στην επετηρίδα της ΕΟΜ του 2019.  

• Για τις κατηγορίες όπεν και 1-11 ισχύει ο Γενικός Κατάλογος Συμβάσεων της ΕΟΜ  

• Για την κατηγορία 1-9 ισχύει ο Περιορισμένος Κατάλογος Γ’ της ΕΟΜ  

• Για την κατηγορία 1-6 ισχύει ο Περιορισμένος Κατάλογος Β’ της ΕΟΜ  

http://www.hellasbridge.org/
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Σε οποιαδήποτε φάση των αγώνων, κάθε ζεύγος πρέπει να έχει συμπληρωμένη κάρτα συμβάσεων. Η κάρτα 

συμβάσεων της κατηγορίας Όπεν πρέπει να είναι εγκεκριμένο έντυπο της ΕΟΜ το οποίο είναι 

πανομοιότυπο µε το αντίστοιχο της WBF και της EBL. Στις υπόλοιπες κατηγορίες μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά η Συνοπτική Κάρτα Συμβάσεων της ΕΟΜ. Στην κάρτα συμβάσεων πρέπει, 

εκτός από τα προβλεπόμενα στοιχεία, να περιγράφεται αναλυτικά και οποιαδήποτε σύμβαση ή ακολουθία 

αγορών δεν περιγράφεται στο «εγχειρίδιο συμβάσεων» της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μπριτζ ούτε και 

συμπεριλαμβάνεται στην επετηρίδα της ΕΟΜ 2019.  

Εάν κάποιο ζεύγος δεν διαθέτει κάρτα συμβάσεων και χρησιμοποιήσει σύμβαση εκτός των 

περιγραφόμενων στο εγχειρίδιο συμβάσεων, σε περίπτωση αμφιβολίας ο Διαιτητής θα εφαρμόζει το άρθρο 

75 του ∆ΚΑΜ/17 περί λανθασμένης εξηγήσεως, επί πλέον δε θα καταλογίζει και πειθαρχική ποινή κατά 

την κρίση του.  

Ακόμη, σε περίπτωση χρησιμοποίησης µη εγκεκριμένων συστημάτων ή συμβάσεων, ο Διαιτητής έχει το 

δικαίωμα να επιβάλει τη χρήση της κίτρινης κάρτας της ΕΟΜ ή και «απολύτως φυσικού συστήματος» 

(µόνο Stayman και Blackwood).  

2. Κινητά τηλέφωνα και λοιπές συσκευές επικοινωνίας  

Κατά τη διάρκεια των αγώνων και μέσα στον αγωνιστικό χώρο απαγορεύεται η χρήση από τους αθλητές 

και τους θεατές οποιασδήποτε συσκευής τηλεπικοινωνίας, όπως είναι τα κινητά τηλέφωνα, τα ασύρματα 

τηλέφωνα, ταμπλέτες κ.λπ.. Εάν οι αθλητές ή οι θεατές έχουν μαζί τους τέτοιες συσκευές, υποχρεούνται 

κατά τη διάρκεια του αγώνα να τις έχουν εντελώς απενεργοποιημένες, ώστε να µην εκπέμπουν ή δέχονται 

κανένα σήμα ηχητικό ή οπτικό και να είναι σε εμφανές από τους αντιπάλους σημείο.  

Παράβαση των ανωτέρω επισύρει αυτόματα πειθαρχική ποινή από τον Διαιτητή ενώ οι θεατές 

απομακρύνονται από τον χώρο των αγώνων.   

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οτιδήποτε δεν διευκρινίζει αυτή η προκήρυξη, ως και διάφορα στοιχεία που ενδεχομένως 

θα προκύψουν στο μεταξύ, θα ανακοινωθούν µε τον Ειδικό Κανονισμό.  

  

Από την Επιτροπή Αγώνων της ΕΟΜ  


