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Προς όλα τα Σωματεία – Μέλη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 49/2019

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΖΕΥΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ & ΑΝΔΡΩΝ 2019

Ενότητες κατηγοριών 1-16 και 1-9
Η Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ προκηρύσσει το Περιφερειακό Πρωτάθλημα Ζευγών Γυναικών &
Ανδρών Β. Ελλάδας για το 2019, ως εξής:
1. Ημερομηνίες διεξαγωγής
Παρασκευή
Σάββατο
Κυριακή

27 Σεπτεμβρίου 2019 ώρα έναρξης
28 Σεπτεμβρίου 2019 ώρα έναρξης
29 Σεπτεμβρίου 2019 ώρα έναρξης

20:30
18:00
10:30

2. Γενικά
 Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε δυο ενότητες κατηγοριών, την 1-16 και την 1-9.
 Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμμετοχή, σε κάθε κατηγορία 1-16 και 1-9 χωριστά,
τουλάχιστον 8 ζευγών (4 πλήρη τραπέζια), διαφορετικά θα γίνει συγχώνευση των δύο
κατηγοριών σε μία (1-16).
 Σε όλες τις ενότητες θα χρησιμοποιηθούν μηχανές καταχώρησης αποτελεσμάτων
Bridgemates.
3. Τόποι διεξαγωγής


Ενότητα 1-16 & 1-9 (Γυναικών & Ανδρών): Λέσχη Αγωνιστικού Μπριτζ Θεσσαλονίκης
(Λ.Α.Μ.Θ.) Λεωφ. Νίκης 63, 546 22 Θεσσαλονίκη, τηλ. 231 027 0557
4. Συμμετοχή
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αθλητές που έχουν καταβάλει το παράβολο αγωνιστικού
δελτίου της ΕΟΜ για το 2019.
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Κάθε συμμετέχων, με την δήλωση συμμετοχής, συμφωνεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους
όρους της παρούσας προκήρυξης, όπως και όλες τις σχετικές διατάξεις των Κανονισμών της ΕΟΜ
και του ΔΚΑΜ 2017.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι την Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 12:00
με καταχώρηση 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 την παραπάνω προθεσμία, μπορεί να γίνουν δεκτές από την ΕΟΜ συμμετοχές, με απόφαση
της Επιτροπής Αγώνων, εφόσον εξυπηρετείται η κίνηση του αγώνα και κατά σειρά προτεραιότητας.
Τα δικαιώματα συμμετοχής ορίζονται σε 25 € ανά αθλητή. Οι αθλητές που έχουν γεννηθεί την 1η
Ιανουαρίου 1994 ή αργότερα, δικαιούνται έκπτωση 50% στο προαναφερθέν ποσό. Οι αθλητές που
έχουν γεννηθεί την 1η Ιανουαρίου 2001 ή αργότερα, δεν καταβάλλουν δικαιώματα συμμετοχής. Οι
αθλητές που επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ ως άνεργοι θα έχουν έκπτωση 50% μόνο εφόσον
υποβάλουν αντίγραφο της σχετικής απόφασης του ΟΑΕΔ.
5. Τεχνικά στοιχεία
Τόσο το Πρωτάθλημα 1-16 όσο και το Πρωτάθλημα 1-9 θα διεξαχθούν με το σύστημα βαθμολογίας
match points (top) κατευθείαν σε τελικό στάδιο.
Τα Πρωταθλήματα θα διεξαχθούν σύμφωνα με τον ΔΚΑΜ 2017 και τους Κανονισμούς της ΕΟΜ.
6. Master Points - Έπαθλα
Τα πρωταθλήματα ανήκουν στην 3η βαθμίδα. Θα απονεμηθούν τα ανάλογα Μαύρα, Χρυσά και
Πλατινένια Master Points. Θα απονεμηθούν έπαθλα στα 3 πρώτα ζεύγη της γενικής κατάταξης.
7. Διαιτητές - Επιτροπή Εφέσεων
Θα ανακοινωθούν με Ειδικό Κανονισμό πριν από την έναρξη των αγώνων.
8. Οργανωτική Επιτροπή
Είναι η Επιτροπή Αγώνων της ΕΟΜ ή τα παρόντα μέλη του ΔΣ της ΕΟΜ ή, σε περίπτωση απουσίας
αυτών, ο επικεφαλής Διευθυντής των αγώνων, που αποφασίζει, τελεσίδικα, για οποιοδήποτε
οργανωτικό θέμα προκύψει, χωρίς να τίθεται θέμα απαρτίας.
9. Συστήματα-συμβάσεις
Σχετικά με τα παιζόμενα συστήματα και συμβάσεις, ισχύουν οι Κανονισμοί της ΕΟΜ που
αναγράφονται στην επετηρίδα της ΕΟΜ του 2019.
Κάθε ζεύγος πρέπει να έχει συμπληρωμένη κάρτα συμβάσεων. Η κάρτα συμβάσεων πρέπει να είναι
σε εγκεκριμένο έντυπο της ΕΟΜ το οποίο είναι πανομοιότυπο με το αντίστοιχο της WBF και της
EBL. Εναλλακτικά τα ζεύγη μπορούν να χρησιμοποιήσουν την Συνοπτική κάρτα συμβάσεων της
ΕΟΜ. Στην κάρτα συμβάσεων πρέπει, εκτός από τα προβλεπόμενα στοιχεία, να έχει περιγραφεί
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 σχετικό άρθρο του ΔΚΑΜ 2017 περί λανθασμένης εξηγήσεως, επί πλέον δε θα καταλογίζει και
πειθαρχική ποινή κατά την κρίση του.
Ακόμη, σε περίπτωση χρησιμοποιήσεως μη εγκεκριμένων συστημάτων ή συμβάσεων, ο διαιτητής
έχει το δικαίωμα να επιβάλει τη χρήση της κίτρινης κάρτας της ΕΟΜ ή «απολύτως φυσικού
συστήματος» (μόνο Stayman και Blackwood).
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10. Συσκευές επικοινωνίας - κάπνισμα
Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ή άλλων συσκευών επικοινωνίας. Απαγορεύεται το
κάπνισμα ή το ηλεκτρονικό τσιγάρο εντός της αίθουσας των αγώνων. Οι παραβάτες θα διώκονται
πειθαρχικά από τον διαιτητή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οτιδήποτε δεν διευκρινίζει αυτή η προκήρυξη, θα ανακοινωθεί με τον Ειδικό Κανονισμό.
Από την Επιτροπή Αγώνων της ΕΟΜ
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