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Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2019  

Αρ. Πρωτ. 160/19  

  

Προς όλα τα Σωματεία – Μέλη    
 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΖΕΥΓΩΝ: 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΔΡΩΝ 2019 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1-16, 1-9. 
  

Μετά τις δηλώσεις συμμετοχής και λαμβανομένων υπόψη των προκηρύξεων των αγώνων και των 

διατάξεων των Παγίων Κανονισμών της ΕΟΜ αρ.2 & 3, προέκυψαν τα εξής στοιχεία:  

 

ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/09/2019 20:30 

ΣΑΒΒΑΤΟ 28/09/2019 18:00 

ΚΥΡΙΑΚΗ 29/09/2019 10:30 

 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΠΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΖΕΥΓΗ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
1-16 ΟΠΑΦ 28 

1-9 ΟΠΑΦ 14 

ΑΝΔΡΩΝ 
1-16 ΟΑΜΚΗ 42 

1-9 ΟΑΜΚΗ 12 

 

Θα παιχθούν προμοιρασμένες διανομές από computer χωρίς να έχει τεθεί κανένας περιορισμός.  

Θα χρησιμοποιηθούν μηχανές καταχώρησης αποτελεσμάτων Bridgemates II.  

 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
1-16 

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ 0495 ΚΑΛΙΑΚΜΑΝΗ Α 1-9 

ΑΝΔΡΩΝ 
1-16 

ΕΘΝΙΚΟΣ 0612 ΚΗΠΟΥΡΟΣ Ν  1-9 

 

Συμπληρωματικοί όροι – Λεπτομέρειες:  

♦ Απαγορεύεται αυστηρά οι αθλητές να παρακολουθούν διανομές που έχουν παίξει σε άλλο 

τραπέζι.  

♦ Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την προκήρυξη, απαγορεύεται τελείως το κάπνισμα, όπως και 

το ηλεκτρονικό τσιγάρο, εντός των αγωνιστικών χώρων. Αθλητής θα μπορεί να βγαίνει από 
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τον αγωνιστικό χώρο μόνο κατόπιν αδείας του διαιτητή. Οι παραβάτες θα διώκονται 

πειθαρχικά από τον διαιτητή.  

♦ Απαγορεύεται εντελώς η χρήση κινητών τηλεφώνων ή άλλων συσκευών επικοινωνίας, εκτός 

αν δοθεί προσωπική άδεια από το διαιτητή για περίπτωση μεγάλης ανάγκης.  

♦ Εκτός από την κάρτα συμβάσεων που θα έχει το κάθε ζεύγος στο τραπέζι κατά την διάρκεια 

του αγώνα, μία επί πλέον κάρτα συμβάσεων θα καταθέσει στον διαιτητή  την πρώτη ημέρα 

των αγώνων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η Συνοπτική κάρτα Συμβάσεων της ΕΟΜ.   

♦ Για τη διεξαγωγή του αγώνα θα χρησιμοποιηθούν screens (μόνο στη κατηγορία 1-16) και οι 

αγορές θα γίνονται πάνω σε συρόμενους δίσκους. Σημειώνεται ότι, όσο αφορά την χρήση των 

screens, επιπρόσθετα από τους παγίους κανονισμούς της ΕΟΜ και τον ΔΚΑΜ ισχύουν όσα 

αναγράφουν σχετικά οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μπριτζ. Ο εκάστοτε 

εκτελεστής και ο συμπαίκτης του είναι οι μόνοι υπεύθυνοι για την αφαίρεση ή μη του δίσκου 

αγορών. 

♦ Κάθε συμμετέχων με την δήλωση συμμετοχής συμφωνεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους 

τους όρους της προκήρυξης και του παρόντος ειδικού κανονισμού, όπως και όλες τις σχετικές 

διατάξεις των κανονισμών της ΕΟΜ και του ΔΚΑΜ/17.  

 

Βαθμολογία – Αποτελέσματα:  

Η βαθμολογία θα γίνεται με το σύστημα match-points (ακέραιο τοπ).  

Η τελική κατάταξη θα προκύψει από το άθροισμα των match-points κάθε ζεύγους και τις τρεις 

ημερίδες.  

Επιτροπές Εφέσεων – Παρατηρητές: 

Επιτροπή Εφέσεων Γυναικών & Ανδρών 1-9: Η μόνιμη Επιτροπή Εφέσεων της ΕΟΜ.  

Επιτροπή Εφέσεων Γυναικών & Ανδρών 1-16: Πρόεδρος Ε.Ε.: Β. Βιρβιδάκης 

Μέλη Ε.Ε.: Σ. Μπομπολάκης, Κ. Πανόπουλος, Γ. Παπακυριακόπουλος 

Παρατηρητές αγώνων: 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤEΣ ΑΓΩΝΩΝ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
1-16 ΚΑΤΣΙΒΑΛΗ Λ. 

1-9 ΠΕΤΡΟΥΣΚΑ Μ. 

ΑΝΔΡΩΝ 
1-16 ΔΟΞΙΑΔΗΣ Κ 

1-9  ΚΩΤΣΗΣ Π. 

 

Κίνηση – Αρχικές Θέσεις 

Ακολουθεί παράρτημα με τις κινήσεις και τους συμμετέχοντες. 

Τα συμμετέχοντα ζεύγη χωρίστηκαν σε ομίλους αφού έγινε seeding.για τις κατηγορίες 1-16 και για 

τις 1-9 όπως δήλωσαν συμμετοχή 

Οι αριθμοί είναι αυτοί που θα έχουν τα ζεύγη στον αγώνα. 

Η κλήρωση των ομίλων όπως και τα σταθερά ζεύγη έγινε στα γραφεία της ΕΟΜ. 

Ο διαιτητής, με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Αγώνων, μπορεί να τροποποιήσει την κίνηση του 

αγώνα. 

 

Από την Επιτροπή Αγώνων της ΕΟΜ  


