
 

Προς όλα τα Σωματεία – Μέλη 
Αθήνα, 09 Ιανουαρίου 2020 

Αρ. πρωτ. 03/20 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3/2020 

Προκήρυξη 1ου Διασυλλογικού Κυπέλλου Ομάδων ΑΜΘ  2020 

Προκηρύσσεται το 1ο Διασυλλογικό Κύπελλο Ομάδων Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης 2020 σε 3 ενότητες κατηγοριών: Όπεν, 1-9 και 1-6.   
 
Όροι διεξαγωγής 1ου Διασυλλογικού Κυπέλλου Ομάδων ΑΜΘ: 

1. Στους αγώνες αυτούς μπορούν να συμμετάσχουν όσα Σωματεία επιθυμούν, αλλά 
διοργανωτές μπορούν να είναι μόνο τα Σωματεία με έδρα την περιοχή ΑΜΘ.  

2. Κάθε ημερίδα των αγώνων θα διεξάγεται Κυριακή με ώρα έναρξης την οριζόμενη 
εκάστοτε από τον διοργανωτή.  

3. Κάθε Σωματείο μπορεί να συμμετέχει με όσες ομάδες επιθυμεί σε κάθε μια από 
τις ενότητες κατηγοριών  Όπεν, 1-9 και 1-6.   

4. Κάθε ομάδα μπορεί να έχει στη σύνθεσή της έως 10 αθλητές και σε κάθε ημερίδα 
έως 6.  

5. Όσοι αθλητές μεταγραφούν σε άλλο Σωματείο τον Φεβρουάριο 2020 και έχουν 
αγωνιστεί με το παλαιό τους Σωματείο σε μια ή δύο ημερίδες δεν θα μπορέσουν να 
συνεχίσουν να συμμετέχουν στους αγώνες.  

6. Οι αγώνες θα είναι 3ης βαθμίδας και θα απονέμονται οι αναλογούντες 
πλατινένιοι, χρυσοί και μαύροι βαθμοί διάκρισης. Έπαθλα θα απονέμονται από την 
ΕΟΜ στις 3 πρώτες ομάδες (Στις δυο, εάν η συμμετοχή είναι μικρότερη από 10 
ομάδες και στην πρώτη ομάδα μόνο, εάν η συμμετοχή είναι μικρότερη από 5 
ομάδες).  

7. Τα δικαιώματα συμμετοχής σε κάθε ημερίδα θα είναι 25 ευρώ ανά ομάδα με τις 
καθιερωμένες εκπτώσεις για νέους, στρατευμένους και ανέργους ΟΑΕΔ. Δεν θα 
δίνονται οδοιπορικά.  



8. Οι αγώνες θα διεξάγονται εκ περιτροπής ανά ημερίδα σε Σωματεία της περιοχής 
ΑΜΘ και μόνο. 

9. Ημερομηνίες διεξαγωγής του 1ου Διασυλλογικού Κυπέλλου Ομάδων ΑΜΘ:  
 
Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2020, Σέρρες (Ξενοδοχείο Ελπίδα Resort) 
Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2020, Δράμα (Αστέρας) 
Κυριακή, 22 Μαρτίου 2020, Καβάλα (Ξενοδοχείο Lucy) 
Κυριακή, 05 Απριλίου 2020, Δράμα (Γαλαξίας) 

10. Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται από τα Σωματεία στα γραφεία της ΕΟΜ έως 
την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020 με email στο eom.manager@hellasbridge.org . Οι 
δηλώσεις συμμετοχής θα αφορούν ομάδες ανά ενότητα και αρχηγούς ομάδων και 
όχι πλήρεις συνθέσεις.  

11. Ειδικός κανονισμός με τις υπόλοιπες λεπτομέρειες του αγώνα θα εκδοθεί την 
Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020.  

**Όσοι αθλητές προβιβαστούν κατηγορία μετά το 1ο τετράμηνο του 2020 θα έχουν τη δυνατότητα 
να συνεχίσουν να αγωνίζονται στην κατηγορία όπου ξεκίνησαν. 
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