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Αθήνα, 08 Νοεμβρίου 2019  

Αριθ. Πρωτ. 196/19 

7ο  ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ   

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ OΠEN, 1-9, 1-6 και μαθητών 

Ημερίδες Α’  και Β’ 

Μετά τις δηλώσεις συμμετοχής και λαμβανομένων υπόψη της προκήρυξης του αγώνα και των διατάξεων των 

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

Συμμετέχουν δέκα (10) ομάδες στην ενότητα κατηγοριών όπεν, δεκαεφτά (17) ομάδες στην ενότητα 

κατηγοριών 1-9, δεκαεφτά (17) ομάδες στην ενότητα 1-6 και εννέα (9) ομάδες στην ενότητα των μαθητών.    

1. Πρόγραμμα αγώνων και τρόπος διεξαγωγής   

  Οι αγώνες των Α’ και Β΄ ημερίδων των αγώνων των ενοτήτων όπεν και 1-9 θα διεξαχθούν στα εντευκτήρια του 

ΟΜΙΛΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΠΡΙΤΖ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΟΑΜΘ), Μαντώς Μαυρογένους 4, 542 49 Θεσ/κη, τηλ. 

2310-313700,  fax 2310-43804.   

  Οι αγώνες των Α’ και Β΄ ημερίδων των αγώνων των ενοτήτων 1-6 και μαθητών θα διεξαχθούν στα εντευκτήρια 

της ΛΕΣΧΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΠΡΙΤΖ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΛΑΜΘ) Λεωφ. Νίκης 63, 546 22 Θεσσαλονίκη, 

τηλ. 2310-270557, fax 2310-234832.   

  Ημερομηνία και ώρες έναρξης:  

A' Ημερίδα  Κυριακή  10 Νοεμβρίου 11:00  

Β' Ημερίδα  Κυριακή  10 Νοεμβρίου 16:00  

  

Ανάλογα με τις τελικές συμμετοχές οι Διευθυντές αγώνα θα ορίσουν την κίνηση κατά την κρίση τους. Οι αγώνες 

θα είναι ομάδων με imp’s και μετατροπή της τελικής διαφοράς των imp’s  κάθε συνάντησης σε VP’s. Το σύστημα 

κάθε αγώνα θα να είναι είτε Round robin, είτε μίνι ματς, είτε Swiss Στους αγώνες όπεν και 1-9 θα παίζονται 

τουλάχιστον 24 διανομές ανά ημερίδα (δυνατόν λιγότερες αν υπάρχει bye). Στους αγώνες 1-6 και Μαθητών θα 

παίζονται τουλάχιστον 18 διανομές ανά ημερίδα.   

Οι συμμετέχουσες ομάδες κατατάσσονται ως προς το σύνολο των VPs που συγκέντρωσαν από όλες τις 

συναντήσεις. 

Στην κατηγορία όπεν θα χρησιμοποιηθούν screens.  

Ο παρόν ειδικός Κανονισμός μπορεί να μετατραπεί με νεότερη έκδοσή του ή με ανακοίνωση της ΕΟΜ. Οι 

Διευθυντές των αγώνων έχουν δικαίωμα να μετατρέψουν την κίνηση ή τον αριθμό των διανομών κατά την κρίση 

τους.  
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Σε κάθε ημερίδα κάθε ομάδα αποτελείται από 4 έως 6 αθλητές. Για όλη τη διάρκεια του αγώνα (3 ημερίδες), 

κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. (κανονισμός ΕΟΜ 2.2.18 παρ. 2)) κάθε ομάδα μπορεί να αποτελείται από δέκα (10) 

το πολύ αθλητές που έχουν αγωνιστικό δελτίο στον όμιλο που θα εκπροσωπήσουν.   

2. Κινητά τηλέφωνα κ.λπ.  

Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση των κινητών τηλεφώνων, εκτός εάν ο Διευθυντής αγώνα δώσει προσωπική άδεια, 

για περίπτωση ειδικής ανάγκης. Απαγορεύεται επίσης η χρήση άλλων συσκευών επικοινωνίας, όπως και το 

κάπνισμα και το ηλεκτρονικό τσιγάρο.  

Αθλητής θα μπορεί να βγαίνει από τον αγωνιστικό χώρο μόνο κατόπιν αδείας του Διευθυντής αγώνα. Οι παραβάτες 

θα διώκονται πειθαρχικά.  

3. Δικαιώματα συμμετοχής – έπαθλα – βαθμοί διάκρισης  

Τα δικαιώματα συμμετοχής για κάθε ημερίδα ορίζονται σε 32 € ανά ομάδα, ανεξαρτήτως αριθμού παικτών. 

Κάθε συμμετέχων αθλητής οφείλει να έχει αγωνιστικό δελτίο  ΕΟΜ ανανεωμένο για το 2019. 

Εάν μία ομάδα περιλαμβάνει αθλητή γεννηθέντα την 1-1-1994 και μετά ή στρατευμένο, δικαιούται έκπτωσης 10% 

στο προαναφερθέν ποσό, για κάθε έναν τέτοιο αθλητή. Εάν μία ομάδα περιλαμβάνει αθλητή γεννηθέντα την 1-1-

2001 και μετά, δικαιούται έκπτωσης 20% στο προαναφερθέν ποσό, για κάθε έναν τέτοιο αθλητή. Εάν μία ομάδα 

περιλαμβάνει αθλητές που επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ ως άνεργοι  θα έχει έκπτωση 10% για κάθε τέτοιον αθλητή 

με την υποβολή αντιγράφου της σχετικής απόφασης του ΟΑΕΔ.   

Σε όλες οι συναντήσεις, απονέμονται πρόσθετοι βαθμοί διάκρισης ανά συνάντηση. Βαθμοί διάκρισης επίσης 

απονέμονται στην τελική ενιαία κατάταξη του τριημέρου.   

Όλοι οι αγώνες ανήκουν στην 3η βαθμίδα (πλην των μαθητών) και απονέμονται βαθμοί διάκρισης (Μαύροι και 

Χρυσοί και Πλατινένιοι) σύμφωνα με παραπάνω.   

Δικαίωμα βράβευσης και απονομής βαθμών διάκρισης στην τελική κατάταξη του τριημέρου έχουν όσοι αθλητές 

έλαβαν μέρος τουλάχιστον στο 1/3 των συνολικών διανομών (καν. ΕΟΜ 3.18.6).  

Κύπελλα θα απονεμηθούν στα Σωματεία των 2 πρώτων ομάδων της τελικής κατάταξης σε κάθε ενότητα εφόσον 

οι συμμετοχές είναι 6 ή περισσότερες ομάδες αλλιώς μόνο στην πρώτη ομάδα.  Διπλώματα ή άλλα έπαθλα θα 

απονεμηθούν στα μέλη της πρώτης ομάδας της τελικής κατάταξης κάθε ενότητας. 

4. Διευθυντής αγώνα – Επιτροπή Εφέσεων  

Διευθυντές αγώνων:   

α) Ο Πτυχιούχος διαιτητής της ΕΟΜ Ι. Οργαντζίδης με συνεργάτη την Πτυχιούχο διαιτήτρια της ΕΟΜ Γ. 

Κουκουβού  θα διευθύνουν τους αγώνες όπεν και 1-9 στα εντευκτήρια του ΟΑΜΘ,.   

β) Η Πτυχιούχος διαιτήτρια της ΕΟΜ Ι. Πολυχρονάκου με συνεργάτη τον Ι. Μαρκάκη θα διευθύνει τους αγώνες 

1-6 και μαθητών στα εντευκτήρια του ΛΑΜΘ.   

Επιτροπή Εφέσεων: Ο επικεφαλής Διευθυντής αγώνα μπορεί να ορίσει πριν την έναρξη του αγώνα επιτροπή 

εφέσεων από τους παριστάμενους αθλητές με σύνθεση που είναι σύμφωνη με τους κανονισμούς της ΕΟΜ 

(πτυχιούχοι και άνω διαιτητές ΕΟΜ ή αθλητές κατηγορίας 15 και άνω) άλλως επιτροπή εφέσεων είναι η μόνιμη 

επιτροπή εφέσεων της ΕΟΜ.    

Παρατηρητές: Καρπουζέλης Ν.  (ΟΑΜΘ), Γαλιάτσος Ι. (ΛΑΜΘ).  
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5. Συμμετέχουσες ομάδες - Αρχηγοί 

 

ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΑ ΟΑΜΘ  

 

Ενότητα 1-16 (όπεν) 

1. ΟΑΜΘ 1 ΛΕΒΗ 

2. ΟΑΜΘ 2 ΑΓΓΕΛΟΥ 

3. ΣΕΡΡΕΣ ΚΑΡΠΟΥΖΕΛΗΣ 

4. ΛΑΜΘ ΠΕΤΤΑΣ 

5. ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΒΑΝΙΔΗΣ 

6. ΙΟΘ  

7. ΚΑΒΑΛΑ ΤΣΕΚΜΕΖΟΓΛΟΥ 

8,  ΒΟΛΟΣ ΒΑΛΗΣ     

9. ΛΑΡΙΣΑ 2 ΣΚΟΡΔΑΣ 

10. ΛΑΡΙΣΑ 1 ΚΑΛΛΙΑΦΑΣ 

 

 

Ενότητα 1-9 
 

1. ΛΑΜΘ 1 ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ 

2. ΛΑΜΘ 2 ΠΑΤΣΙΟΣ 

3. ΑΣΤΕΡΑΣ  ΣΙΑΜΠΟΣ 

4. ΑΣΤΕΡΑΣ 1 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ 

5. ΟΑΜΘ 1 ΒΛΑΧΟΣ Δ. 

6. ΟΑΜΘ 2 ΒΛΑΧΟΥ  

7. ΟΑΜΘ 3 ΖΕΗΣ 

8. ΟΑΜΘ 4 ΡΑΛΛΗ 

9. ΛΑΡΙΣΑ 2 ΦΑΚΗΣ 

10. ΛΑΡΙΣΑ 1 ΝΤΑΝΙΚΑ 

11. ΛΑΡΙΣΑ 3 ΓΡΑΒΑΝΗΣ 

12. ΛΑΡΙΣΑ 4 ΔΡΟΣΟΣ 

13. ΙΟΘ 1 

14. ΙΟΘ 2 

15. ΣΕΡΡΕΣ ΚΑΡΠΟΥΖΕΛΗ Χ. 

16. ΣΕΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 

17. ΚΑΒΑΛΑ ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ 



Διασυλλογικό Κύπελλο Βόρειας και Κεντρικής Ελλάδας-Ειδικός κανονισμός Α’ και Β’ ημερίδων 

 

ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΑ ΛΑΜΘ  

 

Ενότητα 1-6 
        

1. ΟΑΜΘ 1 ΠΑΤΣΙΑΛΗΣ 

2. ΟΑΜΘ 2 ΝΟΥΝΗ 

3. ΒΟΛΟΣ 2 ΠΑΡΑΓΙΟΥΤΣΙΚΟΣ 

4. ΒΟΛΟΣ 1 ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

5. ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΓΑΛΟΥΣΗ 

6. ΞΑΝΘΗ ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ 

7. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΥ 

8. ΒΕΡΟΙΑ ΓΑΛΙΑΤΣΟΣ 

9. ΚΑΒΑΛΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ 

10. ΙΟΘ 

11. ΛΑΜΘ 1 ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥΛΑ 

12. ΛΑΜΘ 2 ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ 

13. ΛΑΡΙΣΑ 1ΜΠΛΑΝΑΣ 

14. ΛΑΡΙΣΑ 2 ΣΟΥΡΛΑΣ 

15. ΛΑΡΙΣΑ 3 ΖΜΠΗΤΑΣ 

16. ΛΑΡΙΣΑ 4 ΓΕΛΑΛΗΣ 

17. ΣΕΡΡΕΣ ΤΖΙΑΡΑΣ 

 

 

     Μαθητές 

1. ΒΟΛΟΣ ΦΩΤΕΙΝΑΚΗ 

2. ΚΑΒΑΛΑ ΦΩΤΙΑΔΗΣ 

3. ΛΑΡΙΣΑ ΓΚΟΓΚΟΣ  

4. ΙΟΘ 

5. ΛΑΜΘ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ 

6. ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 

7. ΤΑΜΠΛΟΤΕΘ 1 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ 

8. ΤΑΜΠΛΟΤΕΘ 2 ΤΕΝΕΚΕΤΖΙΔΗΣ 

9. ΤΑΜΠΛΟΤΕΘ ΚΑΤ ΓΙΩΤΑ  
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  Κλήρωση για τις συναντήσεις του 1ου γύρου εάν ο αγώνας είναι Swiss θα γίνει από τους Διευθυντές πριν την 

έναρξη των αγώνων.  

           Οι Διευθυντές αγώνων έχουν δικαίωμα να δεχτούν ομάδες και μετά την έκδοση του παρόντος ειδικού 

κανονισμού.  

Για κάθε πρόβλημα που μπορεί να προκύψει και δεν προβλέπεται από τον παρόντα ειδικό κανονισμό και 

την προκήρυξη των αγώνων αρμόδιοι για την επίλυσή τους είναι οι Διευθυντές αγώνα.  

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

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

  Από την Επιτροπή Αγώνων της ΕΟΜ  


