
 

 
 

ΤΡΙΗΜΕΡΟ GRAND PRIX ΖΕΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΤΖΙΑ 
20–21-22  Σεπτεμβρίου 2019 

Open , 1-9 & 1-6 ,  4ης βαθμίδας 
Διαιτητής : Α. Καλιακμάνη 

 
Πρόγραμμα       Αγώνων                : 

 
Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 20.30 
Σάββατο     21 Σεπτεμβρίου  19.00 
Κυριακή      22 Σεπτεμβρίου  11.00 

 
 

Τόπος Διεξαγωγής: 
 
Οι αγώνες ζευγών  θα διεξαχθούν στο KEA EVENTS -https://keaevents.gr. και σε περίπτωση πολλών 
συμμετοχών οι χαμηλές κατηγορίες 1-6 θα παίξουν στο Πολιτιστικό πολυχώρο  Βαράδι στον Μυλοπόταμο 
 
Δηλώσεις Συμμετοχής:   Ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα της ΕΟΜ από 2/9/2019   
 ή στα e-mail athanasezoulias@gmail.com      samkeas642@gmail.com .  
  Σε περίπτωση δυσκολίας επικοινωνήστε με το τηλ : 6982984303 – Λήξη συμμετοχών 18/9/2019 –  
           Μετά θα γίνονται δεκτές συμμετοχές μόνο αν  εξυπηρετούν την κίνηση του διαιτητή 
 
Δικαιώματα Συμμετοχής στους Αγώνες :  25 € / οι 3 ημερίδες είτε  10 ε η κάθε μία  
 
Λεπτομέρειες  :Προϋπόθεση για να διεξαχθούν τα Τουρνουά 1 – 9 και 1 – 6 είναι η συμμετοχή  3 τραπεζιών   ανά κατηγορία, 
διαφορετικά οι αθλητές θα συμμετέχουν στην  αμέσως ανώτερη κατηγορία .Κάθε παίκτης μπορεί να συμμετάσχει σε όσες ημερίδες 
επιθυμεί . Για να περιληφθεί στην τελική κατάταξη όμως θα πρέπει να λάβει μέρος τουλάχιστο σε 2 ημερίδες και οπωσδήποτε στην 
τελευταία  .Ισχύουν όλες οι θεσμοθετημένες εκπτώσεις (άνεργοι, στρατευμένοι, <18 κλπ.). 

 
Βαθμίδες Αγώνων – Έπαθλα:  Έπαθλα στα 3  πρώτα  ζεύγη  κάθε κατηγορίας καθώς και στο πρώτο 
ζευγάρι κάθε ημερίδας.  
Επίσης  θα δοθούν σε όλους αναμνηστικά  Δώρα ντόπια προϊόντα κλπ.  
Σε όλους τους αγώνες θα απονεμηθούν τα ανάλογα μαύρα, χρυσά και πλατινένια  Master Points. 
 Οι ημερίδες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τον ισχύοντα ΔΚΑΜ 2017 και τους πάγιους κανονισμούς της ΕΟΜ. 
 
Επιτροπή εφέσεων: Η μόνιμη επιτροπή εφέσεων της ΕΟΜ 
Οργανωτική επιτροπή – Ορίζεται το ΔΣ του ΣΑΜΚΕΑΣ διευρυμένο με κάποια άτομα λόγω ειδικότητας 
 
Κατά την διάρκεια του τουρνουά θα προσφέρονται στους αθλητές νερό , καφές και βουτήματα 
 
Προσφορές : Υπάρχουν ήδη προσφορές από Ξενοδοχεία της περιοχής που δίνουν εκπτώσεις στους αθλητές του 
μπριτζ που θα συμμετάσχουν. Θα ακολουθήσει σύντομα κατάλογος με στοιχεία, τιμές και διευθύνσεις. Εκτός από τα 
Ξενοδοχεία θα υπάρξουν προσφορές εκπτώσεων και από εστιατόρια κλπ .  
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