
 
 
 
 
 
 

 
 

Αθήνα 27 Ιανουαρίου2020 

Αριθ. Πρωτ. 24/20  
 
Προς όλα τα Σωματεία – Μέλη 
 

 

Β΄ Ειδικός Κανονισμός αγώνων επιλογής Εθνικών Ομάδων Όπεν 2020 
 

 
Στο Β΄ μέρος του τελικού σταδίου των αγώνων επιλογής εθνικών ομάδων όπεν 2020 συνεχίζουν 3 

ομάδες, οι οποίες σύμφωνα  με την αρίθμηση που θα έχουν στον αγώνα είναι οι εξής:  

 

1 

ΟΜΑΔΑ: ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Φ Β.Π. 

92,67 

1253 ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ Α 116,34 

3051    ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ Μ 116,34 

0554 ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Φ 76,00 

0304 ΔΕΛΗΜΠΑΛΤΑΔΑΚΗΣ Ν 62.00 

4180 ΒΡΟΥΣΤΗΣ Β 54.00 

0361 ΕΙΝΤΙ Μ 21,66 

2 

ΟΜΑΔΑ: EL NINO Β.Π. 

81,92 

0004 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Π 90,34 

7435  ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Ι 82,66 

5079 ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ Α 80,67 

0336    ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ 74,00 

1690  ΜΠΟΖΕΜΠΕΡΓΚ Κ 74,00 

2378 ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Μ 17,00 

3 

ΟΜΑΔΑ: ΔΟΞΙΑΔΗΣ Κ Β.Π. 

75,08 

4474 ΔΟΞΙΑΔΗΣ Κ 82,66 

7064 ΡΟΥΣΣΟΣ Π 76,99 

3348 ΚΟΥΚΟΥΣΕΛΗΣ Α 70,33 

5223 ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ Κ 70,33 

1455 ΦΙΛΙΟΣ Α 54,33 

1112 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι 54,33 

 

Το σύστημα των αγώνων είναι «διπλό νοκ άουτ», με συναντήσεις των 64 διανομών (εάν προκύψει 

ανάγκη υπερτελικού, αυτός θα διεξαχθεί σε 128 διανομές) και εξαγωγή των αποτελεσμάτων σε 

Imp’s. 



Κατόπιν των αποτελεσμάτων του Α΄ μέρους του τελικού σταδίου η ομάδα ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ είναι η 

μόνη αήττητη ομάδα και θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του αγώνα μεταξύ των ομάδων EL NINO και 

ΔΟΞΙΑΔΗ που θα προηγηθεί. Η ηττημένη του αγώνα EL NINO – ΔΟΞΙΑΔΗΣ θα αποκλειστεί από τη 

συνέχεια των αγώνων.  

Τόπος τέλεσης – Πρόγραμμα συναντήσεων  

Ο αγώνας των σταδίων Β1 και Β2 των αγώνων επιλογής εθνικής ομάδας όπεν 2020 (τελικός) θα 

διεξαχθεί στις αίθουσες του Αθηναϊκού Όμιλου Μπριτζ (Α.Ο.Μ.) Μιχαλακοπούλου 181, 115 27 

Αθήνα, τηλ. 210 775 9674, 690 689 0500 

Το πρόγραμμα των αγώνων, έχει ως εξής:   

 

Β1 ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ (3 ομάδες -64 διανομές ανά συνάντηση) 

  

Παρασκευή 31/01/2020 ώρα έναρξης 20.00  

Ομάδα 2 – Ομάδα 3              16 διανομές  (αγώνας 3) 

 

Παρασκευή 31/01/2020 ώρα έναρξης 22.35  

Ομάδα 2 – Ομάδα 3              16 διανομές (αγώνας 3) 

 

Σάββατο 01/2/ 2020    ώρα έναρξης 11.00    

Ομάδα 2 – Ομάδα 3              16 διανομές (αγώνας 3) 

 

Σάββατο 01/02/ 2020    ώρα έναρξης 13.35 

Ομάδα 2 – Ομάδα 3              16 διανομές (αγώνας 3) 

 

Β2 ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ (2 ΟΜΑΔΕΣ -64 ΔΙΑΝΟΜΕΣ) 

 

Σάββατο 01/02/2020    ώρα έναρξης 19.30  

Ομάδα 1- νικητής αγώνα 3     16 διανομές  (αγώνας 4) 

Σάββατο 01/02/2020    ώρα έναρξης 22.05 

Ομάδα 1- νικητής αγώνα 3     16 διανομές (αγώνας 4) 

 

Κυριακή 02/02/2020    ώρα έναρξης 11.00 

Ομάδα 1- νικητής αγώνα 3    16 διανομές (αγώνας 4) 

 Κυριακή 02/02/2020    ώρα έναρξης 13.35 

http://goo.gl/maps/acHa
http://goo.gl/maps/acHa


 Ομάδα 1- νικητής αγώνα 3   16 διανομές (αγώνας 4) 

Εάν η ομάδα 1 ηττηθεί στον αγώνα 4 οι δυο ομάδες θα αγωνιστούν πάλι το διήμερο 14-15 
Φεβρουαρίου στο Υπερτελικό στάδιο. Εάν  νικήτρια του αγώνα 4 είναι η Ομάδα 1 (ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ), 
η ομάδα αυτή ανακηρύσσεται  Α΄ Εθνική ομάδα 2020 και η αντίπαλός της Β΄ Εθνική ομάδα.  

Σε περίπτωση ισοβαθμίας στα IMP’s μετά την ολοκλήρωση των 64 διανομών κάθε συνάντησης 
προσμετρούνται τα total points των διανομών όλης της συνάντησης και σε περίπτωση νέας 
ισοβαθμίας δίνεται παράταση ανά δυο διανομές (αριθμοί διανομών 1-2, 3-4, 5-6 κλπ). Μετά το 
παίξιμο κάθε δυο διανομών προσμετρούνται τα IMP’s και αν αυτά είναι ίσα τα total points. Ο 
αγώνας συνεχίζεται έως ότου υπάρξει νικητής. Για την περίπτωση του υπερτελικού θα αναφέρει 
σχετικά ο ειδικός κανονισμός του υπερτελικού.  

Οποιουδήποτε είδους ποινές επιβληθούν από το Διαιτητή ή την Επιτροπή Εφέσεων είναι επ’ 
ωφελεία της αντίπαλης ομάδας για τη συνάντηση που επιβλήθηκε η ποινή. 
Χρόνος κάθε συνάντησης για 16 διανομές με screens: 140 λεπτά. Μεταξύ των αγώνων θα 
μεσολαβεί διάλειμμα διάρκειας 15 λεπτών. 

Σε όλους τους αγώνες θα χρησιμοποιηθούν προμοιρασμένες διανομές από υπολογιστή χωρίς 
απολύτως κανέναν περιορισμό. 

Πριν την έναρξη των αγώνων κάθε σταδίου (Β1 και Β2) θα γίνει κλήρωση για το ποια ομάδα θα 
είναι home team στο πρώτο ημίχρονο της συνάντησης. Στη συνέχεια κάθε ομάδα θα είναι home 
team εναλλάξ σε κάθε ημίχρονο. Η ομάδα που είναι visiting team κάθεται πρώτη στις θέσεις της, 
με προσανατολισμό Ανατολής - Δύσης στο ανοικτό δωμάτιο. Πέντε λεπτά πριν την έναρξη κάθε 
ημιχρόνου η ομάδα που πρόκειται να είναι visiting team δηλώνει εγγράφως στον Διαιτητή τη 
σύνθεση που θα έχει στο ημίχρονο αυτό, σε κάθε ένα δωμάτιο. 

Για τον αγώνα θα χρησιμοποιηθούν δυο δωμάτια, ένα ανοικτό και ένα κλειστό. Στο κλειστό 
δωμάτιο απαγορεύεται καταρχήν η είσοδος σε οποιονδήποτε εκτός από τους Διαιτητές. Τα μέλη 
του Δ.Σ. της ΕΟΜ, της επιτροπής Εθνικών ομάδων και οι Παρατηρητές αγώνα  μπορούν να 
εισέλθουν στο κλειστό δωμάτιο αλλά όχι για να παρακολουθήσουν εκεί διανομές. Μη παίζοντες 
αρχηγοί πρέπει να λάβουν άδεια από το Διαιτητή στην αρχή του ημιχρόνου αλλά εφόσον τους 
επιτραπεί να παρακολουθήσουν έστω και μια διανομή θα πρέπει στη συνέχεια να παραμείνουν 
στο ίδιο δωμάτιο μέχρι και του τέλους του ημιχρόνου (άρθρο 2.2.13). 

Οι αγώνες θα μεταδίδονται απευθείας μέσω διαδικτύου από το Bridge Base Online. Ειδικά για τις 
ανάγκες αναμετάδοσης του αγώνα μέσω διαδικτύου επιτρέπεται η παραμονή σε έναν υπεύθυνο 
της αναμετάδοσης στο κλειστό δωμάτιο, καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, με τη σύμφωνη γνώμη 
και τις υποδείξεις του Διαιτητή. 

Αντικαταστάσεις: Απαγορεύονται οι πλήρεις προσωρινές ή οριστικές αντικαταστάσεις (άρθρο 
2.2.15.6 των κανονισμών της ΕΟΜ).     
Μaster points: Ο αγώνας ανήκει στην 1η βαθμίδα και σύμφωνα με τους Κανονισμούς της ΕΟΜ δεν 
αποδίδει master points σε κανένα στάδιό του, ούτε στις επιμέρους συναντήσεις. 

Screens: Θα χρησιμοποιηθούν παραβάν (screens) ενώ οι αγορές θα γίνονται πάνω σε συρόμενους 
δίσκους αγορών. Επιπρόσθετα από τους παγίους κανονισμούς της ΕΟΜ και τον ΔΚΑΜ 2017, θα 
ισχύσουν όσα αναγράφουν οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μπριτζ και η σχετική 
εγκύκλιος της ΕΟΜ. Διευκρινίζεται ότι μόνο ο εκτελεστής ή ο μορ έχει δικαίωμα να αφαιρέσει το 
δίσκο αγορών (ταψί) από το τραπέζι για να γίνει η εκτέλεση. Η αφαίρεση του δίσκου είναι 
υποχρεωτική. 



Κάρτες συμβάσεων: Όλα τα ζεύγη που θα συμμετάσχουν πρέπει υποχρεωτικά να έχουν μαζί τους 
τουλάχιστον 2 συμπληρωμένες κάρτες συμβάσεων σε έντυπη μορφή. Κάρτα συμβάσεων κάθε 
ζεύγους που θα συμμετάσχει θα πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά στην ΕΟΜ για να αναρτηθεί στο 
Διαδίκτυο.  

Θεατές:  Στο κλειστό δωμάτιο, όπως και σε τραπέζι που αναμεταδίδεται στο BBO, απαγορεύονται 
εντελώς οι θεατές.  

Ηλεκτρονικές συσκευές: Κατά τη διάρκεια των αγώνων και μέσα στον αγωνιστικό χώρο 
απαγορεύεται αυστηρότατα η χρήση από τους αθλητές και τους θεατές οποιασδήποτε συσκευής 
τηλεπικοινωνίας, ενδοεπικοινωνίας ή σύνδεσης με το Διαδίκτυο, όπως είναι τα κινητά τηλέφωνα, 
τα ασύρματα τηλέφωνα, τάμπλετς κ.λπ. Η απαγόρευση γίνεται για λόγους ησυχίας και ασφαλείας. 
Εάν οι αθλητές ή οι θεατές έχουν μαζί τους τέτοιες συσκευές, υποχρεούνται να τις παραδίδουν, 
πριν την έναρξη κάθε ημιχρόνου, στον Διαιτητή. Εάν εμφανιστεί τέτοια συσκευή, ακόμα και αν είναι 
απενεργοποιημένη, η ποινή είναι αυτόματη και μπορεί να φτάσει, σε περίπτωση υποτροπής, σε 
αποβολή του αθλητή από τον αγώνα και μηδενισμό της ομάδας του. Οι θεατές αποβάλλονται από 
την αίθουσα χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.  

 Δικαιώματα συμμετοχής: Δεν καταβάλλονται δικαιώματα συμμετοχής. 
 
Διαιτητής – Επιτροπή Εφέσεων 

Διαιτητής θα είναι ο Ν. Κηπουρός, Εθνικός διαιτητής της ΕΟΜ. 
Επιτροπή Εφέσεων: Δ. Μπάλλας, Π. Πουρναράς, Β. Βιρβιδάκης. Η απόφαση της είναι τελεσίδικη. 
Παρατηρητής αγώνα: Λ. Μαμιδάκη 

Κάθε συμμετέχων συμφωνεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του παρόντος 
Ειδικού Κανονισμού, της προκήρυξης του αγώνα, των ανακοινώσεων της ΕΟΜ, όπως και τις 
σχετικές διατάξεις των κανονισμών της ΕΟΜ και του ΔΚΑΜ/2017. 

 

 

Η επιτροπή Εθνικών ομάδων της ΕΟΜ 
 


