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Μορφή Πανελληνίων Πρωταθλημάτων

1.

ΜΟΡΦΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

1.1. Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Ομάδων
Στο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Ομάδων συμμετέχουν τα Σωματεία-Μέλη της ΕΟΜ που
έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις έναντι της ΕΟΜ, με ομάδες της
επιλογής τους (Open, Γυναικών, Seniors, Νέων, Κατηγοριών κ.λπ.), απαρτιζόμενες από
αθλητές που ανήκουν αγωνιστικά σ' αυτά.
Ο κάθε αγώνας του Πρωταθλήματος (Open, γυναικών, Seniors, Νέων, Ειδικών
Κατηγοριών, κλπ. διαχωρίζεται σε Εθνικές Κατηγορίες (Α, Β, Γ Εθνική κλπ.) εκτός της
κατηγορίας των Νέων Αθλητών.
Κάθε Σωματείο-Μέλος συμμετέχει σε κάθε αγώνα του Διασυλλογικού Πρωταθλήματος
Ομάδων (Open, Γυναικών, Seniors, Νέων, Κατηγοριών κ.λπ.) με μία μόνο ομάδα, εκτός
της κατηγορίας των Νέων αθλητών.
Σε κάθε μία Εθνική κατηγορία (Α, Β, Γ Εθνική κλπ.) μετέχουν κανονικά δέκα (10)
ομάδες. Εφόσον όμως σε μια Εθνική κατηγορία η συνολική συμμετοχή είναι μικρότερη
από 6 ομάδες, το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να μην διοργανώσει
ξεχωριστό αγώνα για την κατηγορία αυτή και να γίνεται συγχώνευση με την αμέσως
ανώτερη κατηγορία.
Αν ο αριθμός των ομάδων της χαμηλότερης κατηγορίας φτάσει ή ξεπεράσει τις
δεκατέσσερις (14) δημιουργείται νέα κατηγορία, αμέσως χαμηλότερης βαθμίδας. Οι
ομάδες χωρίζονται αναλόγως της κατάταξής τους στους αγώνες της προηγούμενης
χρονιάς.
Κάθε Σωματείο που συμμετέχει για πρώτη φορά σε κάποιο αγώνα (Open, Γυναικών,
Seniors, Νέων, Κατηγοριών κ.λπ.) αγωνίζεται στη χαμηλότερη κατηγορία του αγώνα
αυτού.
Σε περίπτωση μη συμμετοχής ενός Σωματείου, αυτό αυτομάτως υποβιβάζεται στην
αμέσως κατώτερη Εθνική της εν λόγω κατηγορίας, εφόσον την προηγούμενη χρονιά
συμμετείχε σε οποιαδήποτε Εθνική, πλην της τελευταίας.
Κάθε χρόνο στην αμέσως ανώτερη κατηγορία προβιβάζονται δύο (2) ομάδες, όταν
αγωνίζονται μέχρι δέκα (10) ομάδες ή τρεις (3) ομάδες, όταν η συμμετοχή είναι
μεγαλύτερη. Εφόσον, λόγω μη συμμετοχής ομάδων, οι θέσεις που πρέπει να
συμπληρωθούν στην ανώτερη κατηγορία είναι περισσότερες, τότε προβιβάζεται
ανάλογος αριθμός, ώστε να συμπληρωθεί ο αριθμός ομάδων που θα συμμετάσχουν
στην ανώτερη κατηγορία.
Από κάθε κατηγορία υποβιβάζονται τόσες ομάδες ώστε να καλυφθούν οι θέσεις ανόδου
και υπό την προϋπόθεση ότι υποβιβάζεται τουλάχιστον μία (1) από όσες έχουν
συμμετάσχει σε κάθε αγώνα.
Αν σε κάποια Εθνική Κατηγορία συμμετέχουν πάνω από 10 ομάδες τότε αυτές μπορεί
να διαχωρίζονται σε ομίλους και ακολούθως να παίζονται επί πλέον γύροι Play Offs για
την ανάδειξη της τελικής νικήτριας Ομάδας ή, εναλλακτικά, να γίνεται ένας όμιλος
Swiss. Όλες οι λεπτομέρειες (Βαθμοί Διάκρισης κ.λπ.) και ό,τι δεν περιλαμβάνεται στο
παρόν άρθρο, θα αναφέρονται στην προκήρυξη των αγώνων.
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Εγχειρίδιο Διεξαγωγής Αγώνων

1.2. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών
Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών διεξάγεται σε 2 τουλάχιστον στάδια
(Προκριματικός, Ημιτελικός κ.λπ.), με το βαθμολογικό σύστημα Ακεραίου Top (Top
Integral) και μπορεί να διεξαχθεί και κατά κατηγορίες, εκ των οποίων η μία υποχρεωτικά
Open.
Ο ελάχιστος αριθμός ημερίδων είναι για μεν τον Προκριματικό 2 ημερίδες, ενώ για όλα
τα υπόλοιπα στάδια είναι 3 ημερίδες.
Στον Τελικό συμμετέχουν ζεύγη με τη διαδικασία που αναφέρεται στην προκήρυξη.
Ο αριθμός των ζευγών του τελικού Open είναι καθορισμένος, ώστε να διασφαλίζεται
ότι μπορούν να παίξουν όλοι εναντίον όλων σε τρεις ημερίδες.

1.3. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ομάδων
Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ομάδων διεξάγεται σε δύο τουλάχιστον στάδια
(Προκριματικός, Τελικός) και μπορεί να διεξαχθεί και κατά κατηγορίες, εκ των οποίων η
μία υποχρεωτικά Open.
Στον Τελικό συμμετέχουν ομάδες που προκρίνονται από τα διάφορα κέντρα ή ομίλους
των προηγούμενων σταδίων σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης.
Το τελικό στάδιο της κατηγορίας Open μπορεί να διεξαχθεί σε δυο φάσεις (Τελικός,
Υπερτελικός) και σε διαφορετικές ημερομηνίες. Σε περίπτωση που το Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα Ομάδων της κατηγορίας Open αποτελεί συγχρόνως και αγώνα επιλογής
Εθνικής ομάδας, τότε ο Τελικός διεξάγεται υποχρεωτικά σε 2 φάσεις, ως άνω.

1.4. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών Κατηγοριών
Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών κατηγοριών διεξάγεται σε κατηγορίες με άνω και
κάτω όριο, όπως καθορίζονται στην προκήρυξη του Πρωταθλήματος. Για τον
προσδιορισμό της κατηγορίας στην οποία ανήκει κάθε αθλητής, λαμβάνεται υπόψη η
εκδοθείσα επίσημη κατάσταση Βαθμών Διάκρισης, που θα μνημονεύεται στην
προκήρυξη των αγώνων.
Το πρωτάθλημα διεξάγεται σε δύο τουλάχιστον στάδια (Προκριματικό-Τελικό) με
βαθμολογία IMPs, εναντίον ή όχι του Μέσου Όρου, όπως θα ορίζεται από την
προκήρυξη του αγώνα.

1.5. Άλλα πρωταθλήματα -Έκτακτες διοργανώσεις
Ο τρόπος διεξαγωγής των άλλων πρωταθλημάτων, όπως και των έκτακτων
διοργανώσεων που γίνονται μετά από έγκριση του ΔΣ, καθορίζεται από την αντίστοιχη
προκήρυξη.
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Διεξαγωγή Αγώνων

2.

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ

2.1. Κουτιά Αγορών, Χωρίσματα, BridgeMate
Εφαρμόζονται οι «Κανονισμοί για Κουτιά Αγορών, BridgeMate και Χωρίσματα», που
εναρμονίζονται με τους αντίστοιχους κανονισμούς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας
Μπριτζ.
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Εγχειρίδιο Διεξαγωγής Αγώνων

3.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ

3.1. Ιούλιος 2019
▪ Μεταφορά των άρθρων 2.1.4 έως 2.1.10 (ΠΚ, Μάιος 2019).
▪ Αντιγραφή του άρθρου 2.2.20 (ΠΚ, Μάιος 2019).

3.2. Σεπτέμβριος 2019
▪ Αλλαγή μορφής Διασυλλογικού Πρωταθλήματος: από 8 σε 10 οι ομάδες ανά Εθνική
Κατηγορία (ΔΣ, 4/9/2019)
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