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Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2019  

Αριθ. Πρωτ. 173/19 

Προς όλα τα Σωματεία – Μέλη   

 

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΜΑΔΩΝ 2019 
 

ΕΙΔΙΚΟΣ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

ΓΙΑ  ΟΛΕΣ  ΤΙΣ  ΕΝΟΤΗΤΕΣ  &  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
 

Μετά τις δηλώσεις συμμετοχής και αφού λήφθηκαν υπόψη:   

o  οι Κανονισμοί της ΕΟΜ  

o  η προκήρυξη των Αγώνων  

o  οι αποφάσεις του ΔΣ της ΕΟΜ και της Επιτροπής Αγώνων, προέκυψαν τα εξής:  

Σύνολο ομάδων που συμμετέχουν: 315  

 

Τόπος διεξαγωγής για όλους τους αγώνες και πρόγραμμα διεξαγωγής:   

Αίθουσα Ξιφασκίας (μπλε κτίριο) στο παλιό Δυτικό Αεροδρόμιο του Ελληνικού, Λεωφ. Ποσειδώνος. 

Παρασκευή      11 Οκτωβρίου   20:30   

Σάββατο      12 Οκτωβρίου   17:00    

Κυριακή      13 Οκτωβρίου                 10:30    

    

Συμμετέχουσες ομάδες, πρόγραμμα αγώνων, τρόπος διεξαγωγής 

Θα εκδοθούν τα κάτωθι παραρτήματα: 

 Παράρτημα Iα+β: Συμμετοχές σωματείων ανα κατηγορία 

 Παράρτημα II: Κινήσεις ομίλων και συναντήσεις 

 Παράρτημα III: Αρχηγός αποστολής κάθε σωματείου 

Πρόσθετες διευκρινίσεις  

 Οι αριθμοί των ομάδων βρίσκονται στους πίνακες των συμμετεχόντων.  

 Η πρώτη αναγραφόμενη ομάδα είναι η ομάδα έδρας (Home Team).  

 Εφόσον, για οποιονδήποτε λόγο, ο αριθμός των ομάδων κάποιας κατηγορίας αλλάξει, ο διαιτητής, με τη 

σύμφωνο γνώμη της επιτροπής αγώνων, έχει δικαίωμα να μετατρέψει την κίνηση ή να μεταφέρει ομάδα – 

ες από έναν όμιλο σε άλλον.  

 Η επιτροπή Αγώνων εκπροσωπείται και αποφασίζει με τα παρόντα μέλη της.  
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 Σύμφωνα με τον κανονισμό 2.5 που ισχύει από 1/1/2008 για τον υπολογισμό των βαθμών διάκρισης σε κάθε 

κατηγορία Α’ ή Β’ κάθε ενότητας ο συντελεστής συμμετοχής υπολογίζεται σύμφωνα με τον συνολικό αριθμό 

των τραπεζιών της κατηγορίας αυτής και των κατωτέρων από αυτήν (π.χ. στην Α’ κατηγορία προσμετριούνται 

τα τραπέζια των Β’ και Γ’ κατηγοριών της ίδιας ενότητας, στην Β’ της Γ’ κλπ).   

 Για τον καθορισμό των συναντήσεων του επόμενου γύρου σε περίπτωση υποβολής έφεσης σε αγώνα Swiss 

ισχύει η απόφαση του επικεφαλής διαιτητή.  

 Στους αγώνες Swiss (εκτός του Danish Swiss)  καμία ομάδα δεν θα έχει ΒΥΕ περισσότερες από μια φορά.  

 Στους αγώνες Board – a – match,  σε κάθε διανομή η ομάδα με το καλύτερο αποτέλεσμα παίρνει 2 βαθμούς 

ενώ η αντίπαλός της 0. Εάν το αποτέλεσμα της διανομής είναι ισόπαλο κάθε ομάδα παίρνει 1 βαθμό. Το 

άθροισμα των βαθμών κάθε ομάδας καθορίζει το αποτέλεσμα των συναντήσεων και την τελική κατάταξη. 

Βαθμοί διάκρισης θα δοθούν στην τελική κατάταξη και στις επιμέρους συναντήσεις. Οι βαθμοί διάκρισης στις 

επί μέρους συναντήσεις θα καθοριστούν με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΟΜ αναλογικά με τα ισχύοντα σε αγώνες 

ομάδων με VPs. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελική κατάταξη για 1-2 θέση νικήτρια είναι η ομάδα που 

συγκέντρωσε τα περισσότερα Imp’s 

Διαιτητές ‐ Παρατηρητές    

Επικεφαλής διαιτητής: Μπάλλας Δ., Εθνικός διαιτητής ΕΟΜ.   

    

  Μηχανογράφηση: Πουρναράς Π. 

Παρατηρητές αγώνων: Η επιτροπή Αγώνων της ΕΟΜ.  

Επιτροπή Εφέσεων   

Πρόεδρος: Π. Πουρναράς 

Μέλη : Μ. Κουτούγκος, Α. Κουκουσέλης, Γ. Κουκουβού 

Αναπληρωματικοί : Θα επιλεχθούν από τον προεδρεύοντα της Επιτροπής Εφέσεων σύμφωνα με τον Κανονισμό της 

ΕΟΜ (αθλητές κατηγορίας 15 ή 16, διαιτητές πτυχιούχοι και άνω).  

 

Κάθε συμμετέχων συμφωνεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του παρόντος ειδικού κανονισμού, 

της προκήρυξης, όπως και όλες τις σχετικές διατάξεις των κανονισμών της ΕΟΜ και του ΔΚΑΜ/2017. 

 

 Από την Επιτροπή Αγώνων της ΕΟΜ  


