Αθήνα 19 Νοεμβρίου 2019
Aρ. Πρωτ. 202/19/ΕΕ/αμ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 71/2019
Πολυήμερο Ταυτόχρονων Μαθητικών ημερίδων
Η Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ, με στόχο την αγωνιστική εμπειρία, αλλά και τη μεταξύ τους γνωριμία, όλων
όσων μαθαίνουν μπριτζ την περίοδο Οκτώβριος 2019 – Μάιος 2020, διοργανώνει Πολυήμερο Αγώνα πέντε
ημερίδων 5ης βαθμίδος. Οι ημερίδες θα πραγματοποιούνται σε δυο κέντρα για την Αττική, ώστε να εξυπηρετούν
βόρειες και νότιες περιοχές και ταυτόχρονα σε όποιο Σωματείο της Περιφέρειας επιθυμεί να συμμετέχει.
Το πρόγραμμα των αγώνων για την Αττική έχει ως εξής:
1η ημερίδα: Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2019 στις 18:30 στους ομίλους ΟΑΜΚΗ και ΑΟΜΒ
2η ημερίδα: Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020 στις 18:30 στους ομίλους ΟΑΜΗ και ΟΠΑΦ
3η ημερίδα: Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2020 στις 18:30 στους ομίλους ΑΟΤ και ΟΑΜΛΕ
4η ημερίδα: Σάββατο 21 Μαρτίου 2020 στις 18:30 στους ομίλους ΟΑΜΠΕΙ και ΑΟΜ
5η ημερίδα: Κυριακή 26 Απριλίου 2020 στις 18:30 στους ομίλους ΕΣΤΙΑ και ΔΙΟΝΥΣΟ
Τα σωματεία της Περιφέρειας μπορούν να πραγματοποιούν τον αγώνα μέσα στο χρονικό διάστημα της εβδομάδας
που προηγείται του αγώνα της Αττικής. Για την 5η ημερίδα, λόγω Πάσχα, θα προηγηθεί σχετική ενημέρωση.
Τα αποτελέσματα θα δημοσιεύονται στην σελίδα αποτελεσμάτων των ταυτόχρονων τουρνουά της ΕΟΜ.
Η ΕΟΜ αθλοθετεί για κάθε ημερίδα έπαθλα για τις συγκεντρωτικές κατατάξεις ως εξής:
α. Το 1ο ζεύγος κάθε κέντρου της Αττικής
β. Το 1ο ζεύγος από την Περιφέρεια
Τα έπαθλα θα απονεμηθούν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα μαθητών.
Ειδικά πρόσθετα έπαθλα, που θα δοθούν σε κάθε κέντρο, θα ανακοινώνονται πριν την έναρξη του αγώνα.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι ξεκίνησαν μπριτζ τον Οκτώβριο του 2019.
Μαθητές της περιόδου 2018-2019 – ή και παλαιότεροι - θα μπορούν επίσης να συμμετέχουν, ανάλογα με την
αγωνιστική τους δραστηριότητα και κατά την κρίση της ΕΟΜ.
Θα παίζονται σε κάθε ημερίδα τουλάχιστον 12 προμοιρασμένες διανομές και οι μαθητές θα παίρνουν τους
προβλεπόμενους από τον κανονισμό βαθμούς διάκρισης, που θα τους αποδοθούν επίσημα με την έκδοση του
αγωνιστικού τους δελτίου.
Βαθμοί διάκρισης θα αποδίδονται μόνο από τις ημερίδες και όχι από τις συγκεντρωτικές κατατάξεις.
Τους αγώνες θα διευθύνουν πτυχιούχοι διαιτητές, οι οποίοι είναι και πτυχιούχοι ή ανώτερης βαθμίδος εκπαιδευτές
της ΕΟΜ.
Στο τέλος του κάθε αγώνα οι μαθητές θα παίρνουν τις διανομές που έπαιξαν σχολιασμένες.
Τα δικαιώματα συμμετοχής ορίζονται σε 5 ευρώ το άτομο.
Όσοι μαθητές θέλουν να βρίσκονται στην ατομική γενική κατάταξη του Πολυημέρου, που θα προκύψει στο τέλος
όλων των ημερίδων (τέλος Απριλίου 2019), μπορούν να χάσουν το πολύ μια ημερίδα, ενώ, για όσους παίξουν σε
όλες, η μέση απόδοσή τους (ποσοστό επί τοις εκατό) θα προκύψει αφού αφαιρεθεί το χειρότερο ποσοστό τους.
Οι δυο πρώτοι μαθητές της γενικής κατάταξης, καθώς και οι δυο πρώτοι από την Περιφέρεια, θα συμμετέχουν στο
Πανελλήνιο Μαθητικό Πρωτάθλημα ΔΩΡΕΑΝ και θα τους απονεμηθεί έπαθλο.
Για την καλύτερη οργάνωση των ημερίδων είναι απαραίτητες οι δηλώσεις συμμετοχής. Για τις δύο πρώτες
ημερίδες (Δεκέμβριος 2019 και Ιανουάριος 2020) οι δάσκαλοι κάθε σωματείου της Αττικής θα πρέπει να στέλνουν
τα στοιχεία των ζευγών που θα λαμβάνουν μέρος (επώνυμο – όνομα – αρχικό) και το κέντρο επιλογής τους, στο
Τμήμα Μαθημάτων της ΕΟΜ έως και την Πέμπτη πριν την κάθε ημερίδα. Για τις επόμενες ημερίδες οι συμμετοχές
θα δηλώνονται στο site της ΕΟΜ με καταγραφή των ΑΜ των μαθητών, οι οποίοι θα έχουν εκδώσει Αγωνιστικό
Δελτίο.
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