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ΑΣΤΕΡΑΣ 
∆ΡΑΜΑΣ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΜΑ∆ΩΝ cΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ ∆ΡΑΜΑΣ 2019» 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  

0 Α.Ο.Μ. «ΑΣΤΕΡΑΣ» ∆ΡΑΜΑΣ διοργανώνει διήµερο Πρωτάθληµα Οµάδων 4ης βαθµίδας στο 
πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ 2019. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλοι οι 

αθλητές, ανεξαιρέτως αν ανήκουν στο σωµατείο του ΑΣΤΕΡΑ ή  όχι. 

0 αγώνας θα ε ίναι ε ίτε ενιαίος για όλες τις κατηγορίες, είτε ξεχωριστός για κάποιες από  αυτές 
ανάλογα µε τις συµµετοχές. Σε περίπτωση ενιαίου αγώνα, δύνανται να γ ίνει τµηµατοποίηση για 
κάποιες κατηγορίες (stratified). Η κάθε οµάδα Θα απαρτίζεται από  4 έως 6 παίκτες. ∆εν επιτρέπεται 
κανένας παίκτης της οµάδας να ε ίναι µεγαλύτερης κατηγορίας από  αυτήν που θα συµµετέχει η οµάδα. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΝΑ 

Τόπος ∆ιεξαγωγής: ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ «ΞΕΝΙΑ» ∆ΡΑΜΑΣ. 

1η ηµερίδα: Παρασκευή, 27 ∆εκ. 2019 και ώρα 20:00 

2η Ηµερίδα: Σάββατο, 28 ∆εκ. 2019 και ώρα 17:30 

∆ικαιώµατα 
συµµετοχής: 

€40/οµάδα ή  €5/άτοµο/ηµερίδα. Ειδικές εκπτώσεις (50%ο) για νέους (γεν. 
1.1.1994-), άνεργους, στρατευµένους, άτοµα της ίδιας οικογένειας. Ανήλικοι 
αθλητές (γεν. 1.1.2002-) δωρεάν. 
Οι αγώνες θα διεξαχθούν µε το σύστηµα round robin (όλοι εναντίων όλων) και 
βαθµολογ ία IMPs µετατρεπόµενη σε VPs σύµφωνα µε τον ισχύοντα ∆ΚΑΜ και 

Τρόπος ∆ιεξαγωγής — τους Κανονισµούς της ΕΟΜ. Υπάρχει περίπτωση οι αγώνες να διεξαχθούν µε το 
Τεχνικά  στοιχεία: σύστηµα Swiss, εφόσον δεν βολεύει η κίνηση round robin. Οι αγώνες ανήκουν 

στην 4η βαθµίδα και Θα απονείµουν αντίστοιχους βαθµούς διάκρισης στους 
συ µµετέχοντες. 

∆ιαιτησία: Κουκουβού  Γεωργ ία 

Επιτροπή  Εφέσεων: Η µόνιµη Επιτροπή  Εφέσεων της ΕΟΜ 

Οργανωτική  
Επιτροπή

: Το ∆.Σ. του Α.Ο.Μ. "ΑΣΤΕΡΑΣ" ∆ράµας 

Κατά  τα λοιπά, ισχύουν όλα όσα προβλέπονται από  τους κανονισµούς της ΕΟΜ. 

∆ηλώσεις συµµετοχής µέχρι την έναρξη της 1ης ηµερίδας στο email: asteras@hellasbrid~e.or  

και στα τηλέφωνα: 694 646 9578 (Αβανίδης Χριστόδουλος), 697 497 2274 (Μελισσινός ∆ηµήτριος) 

Παρακαλούνται οι αρχηγοί  οµάδων να προσέλθουν στον χώρο των αγώνων το αργότερο 
µέχρι τις 19:30 της Παρασκευής 27 ∆εκ. 2019. 

∆ράµα, 01.11.2019 

ω Ο ΓΡΑΜΜ, ΤΕΑΣ 
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