
 

 

ΚΩΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΠΡΙΤΖ «ΚΩΣ» (ΚΟΜΚ) 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΖΕΥΓΩΝ 4ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩ 

Ο Κωακός όμιλος Μπριτζ «Κως», διοργανώνει τριήμερο τουρνουά ζευγών 4ης βαθμίδας στις 
20-22 Σεπτεμβρίου 2019.  

Οι αγώνες θα διεξαχθούν στην αίθουσα του κεντρικού εστιατορίου του ξενοδοχείου Blue Lagoon City 

στο κέντρο της πόλης της Κω.  Οι αγώνες θα διεξαχθούν ως εξής :  
Αγώνας ζευγών ΟΠΕΝ, 4ης βαθμίδας,  

 1 η ημερίδα Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου , ώρα έναρξης 21.00  

 2 η ημερίδα Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου, ώρα έναρξης 19.00  

 3 η ημερίδα Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου, ώρα έναρξης 11.00  
Δηλώσεις συμμετοχής δεκτές μέχρι και την Πέμπτη 19/09/2019.  

Εκπρόθεσμες δηλώσεις θα γίνουν δεκτές μόνο εφόσον εξυπηρετούν την κίνηση του αγώνα. 
Έπαθλα θα δοθούν στα  πρώτα ζεύγη της γενικής κατάταξης.  
Τον αγώνα θα διευθύνει ο διαιτητής της ΕΟΜ κ. Δημήτρης Δράκος, με βοηθό την διαιτητή κ. 

Σταυρούλα Φιλοπούλου.  
Δικαιώματα συμμετοχής 25€ ανά αθλητή με όλες τις εκπτώσεις για νέους, στρατευμένους 

και άνεργους που ισχύουν για τους αγώνες της ΕΟΜ.  
Όλες οι ημερίδες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τον ισχύοντα ΔΚΑΜ και τους πάγιους 

κανονισμούς της ΕΟΜ.  
Συσκευές επικοινωνίας – Κάπνισμα – Ηλεκτρονικό τσιγάρο  

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.  
Η Επιτροπή Εφέσεων: Η μόνιμη επιτροπή εφέσεων της ΕΟΜ  
Οργανωτική επιτροπή ορίζεται το ΔΣ του ΚΟΜΚ.  

Κατά την διάρκεια όλων των ημερίδων του τουρνουά θα προσφέρονται στους αθλητές 
καφές και βουτήματα.  
Πληροφορίες – Δηλώσεις συμμετοχής  
Δημήτρης Δράκος 6947305478 
Σταυρούλα Φιλοπούλου 6947893554 

e-mail: komk@hellasbridge.org 

Σε συνεργασία με τον όμιλο Blue lagoon, προσφέρονται στους συμμετέχοντες σε προνομιακή τιμή οι παρακάτω 
επιλογές : 

Τιμή Δίκλινου, (οι τιμές είναι ανά διανυκτέρευση, ο φόρος διανυκτέρευσης δεν συμπεριλαμβάνεται) 

1. Ξενοδοχείο Blue Lagoon City (φόρος διανυκτέρευσης 3€ τη βραδιά ανά δωμάτιο): 

- Μονόκλινο : 79€ με πρωινό   - Δίκλινο 87€ με πρωινό 

2. Ξενοδοχείο Blue Lagoon Resort (φόρος διανυκτέρευσης 4€ τη βραδιά ανά δωμάτιο): 

- Μονόκλινο : 143€ σε all inclusive   - Δίκλινο 183€ σε all inclusive 

3. Ξενοδοχείο Blue Lagoon Ocean (φόρος διανυκτέρευσης 3€ τη βραδιά ανά δωμάτιο): 

- Μονόκλινο : 149€ σε all inclusive   - Δίκλινο 166€ σε all inclusive 

- για τις κρατήσεις δωματίων, επικοινωνείτε με τον κύριο Ρολάντο. στο τηλέφωνο 
2242054565 (ώρες γραφείου 09:00 - 17:00 καθημερινά εκτός Κυριακής). 

 

Με εκτίμηση  


