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Αθήνα,  10 Ιουνίου 2014 
Αριθ. Πρωτ. 138/14/ΠΜ/λζ 
 
 

2Ο ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
 

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΟΠΕΝ, 1-9 και 1-6  

 
Μετά τις δηλώσεις συμμετοχής και λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων των Παγίων Κανονισμών 
της ΕΟΜ αρ.2 & 3, και της προκήρυξης των αγώνων, προέκυψαν τα εξής στοιχεία: 

Συμμετέχουν πέντε (5) ομάδες στην κατηγορία όπεν, τρεις (3) ομάδες στην κατηγορία 1-9 και τέσσερις (4) 
ομάδες στην κατηγορία 1-6.  

Ο αγώνας θα διεξαχθεί σε τρεις ημερίδες ως εξής:  

1. Τρόπος διεξαγωγής – Τόπος, ημερομηνίες και ώρες έναρξης 

Οι αγώνες της πρώτης ημερίδας θα διεξαχθούν στην έδρα του ΟΑΜ Καλαμάτας Ξενοδοχείο Pharae 
Palace, Ναυαρίνου & Ρήγα Φεραίου, 241 00 Καλαμάτα, τηλ. & fax: 272 102 9532,  τις εξής ημέρες 
και ώρες έναρξης: 

 

 

Οι αγώνες της δεύτερης ημερίδας θα διεξαχθούν στην έδρα του Πατραϊκού ΟΑΜ,  Κεντρικό Κτίριο 
Νέου Λιμένα, Ακτή Δυμαίων, Πάτρα, τηλ. 697 734 7752, τις εξής ημέρες και ώρες έναρξης: 

 
 
 
 

 

Οι αγώνες της τρίτης ημερίδας θα διεξαχθούν στην έδρα της Νίκης Πατρών, Ηρακλέους 138, 
Εγλυκάδα, Πάτρα, τηλ. 261 064 2100, fax 261 064  2100 τις εξής ημέρες και ώρες έναρξης: 

 
 
 
 

 
 
 
 

Κυριακή 15 Ιουνίου 11:00 

Κυριακή 29 Ιουνίου 11:00 

Κυριακή 29 Ιουνίου 16:00 
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2. Κίνηση – Υπολογισμός αποτελεσμάτων 

Στην κατηγορία όπεν οι αγώνες θα γίνουν με κίνηση όλοι εναντίον όλων με 6 διανομές ανά 
συνάντηση ανά ημερίδα. Σε κάθε ημερίδα θα παίζονται 5 συναντήσεις (θα υπάρχει ένα bye). Σύνολο 
διανομών ανά ημερίδα 24. Μετά το τέλος του τριημέρου αγώνα το άθροισμα των συνολικών imps 
κάθε συνάντησης (18 διανομές) μετατρέπεται σε VPs και καθορίζει το αποτέλεσμα της 
συγκεκριμένης συνάντησης. Οι συμμετέχουσες ομάδες κατατάσσονται ως προς το σύνολο των VPs 
που συγκέντρωσαν σε όλες τις συναντήσεις. 

Στην κατηγορία 1-9 οι αγώνες θα γίνουν με κίνηση όλοι εναντίον όλων με τριολέ των 12 διανομών 
ανά συνάντηση ανά ημερίδα. Σε κάθε ημερίδα θα παίζονται 2 συναντήσεις. Σύνολο διανομών ανά 
ημερίδα 24. Μετά το τέλος του τριημέρου αγώνα το άθροισμα των συνολικών imps κάθε 
συνάντησης (36 διανομές) μετατρέπεται σε VPs και καθορίζει το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης 
συνάντησης. Οι συμμετέχουσες ομάδες κατατάσσονται ως προς το σύνολο των VPs που 
συγκέντρωσαν σε όλες τις συναντήσεις. 

Στην κατηγορία 1-6 οι αγώνες θα γίνουν με κίνηση όλοι εναντίον όλων με 8 διανομές ανά 
συνάντηση ανά ημερίδα. Σε κάθε ημερίδα θα παίζονται 3 συναντήσεις. Σύνολο διανομών ανά 
ημερίδα 24. Μετά το τέλος του τριημέρου αγώνα το άθροισμα των συνολικών imps κάθε 
συνάντησης (24 διανομές) μετατρέπεται σε VPs και καθορίζει το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης 
συνάντησης. Οι συμμετέχουσες ομάδες κατατάσσονται ως προς το σύνολο των VPs που 
συγκέντρωσαν σε όλες τις συναντήσεις. 

Ο Διευθυντής του αγώνα έχει δικαίωμα να δεχτεί εκπρόθεσμα δηλωθείσα ομάδα. Σε περίπτωση 
μεταβολής του αριθμού των ομάδων ο Διευθυντής του αγώνα έχει δικαίωμα να μετατρέψει την 
κίνηση κατά την κρίση του.  

2. Δικαιώματα συμμετοχής – Βαθμοί διάκρισης - Έπαθλα 

Τα δικαιώματα συμμετοχής ορίζονται σε 32 ευρώ ανά ομάδα για κάθε ημερίδα. Στο ποσό αυτό θα υπάρχει 
έκπτωση 10% για κάθε συμμετέχοντα αθλητή που γεννήθηκε μετά από την 1/1/1989 και 20% για κάθε 
συμμετέχοντα αθλητή που γεννήθηκε μετά την 1/1/1996.  
Σε όλες οι συναντήσεις, απονέμονται πρόσθετοι βαθμοί διάκρισης ανά συνάντηση. Βαθμοί διάκρισης 
επίσης απονέμονται στην τελική ενιαία κατάταξη του τριημέρου. 
Όλοι οι άλλοι αγώνες ανήκουν στην 3η βαθμίδα και απονέμονται βαθμοί διάκρισης (Μαύροι, Χρυσοί και 
Πλατινένιοι) σύμφωνα με παραπάνω. 
Δικαίωμα βράβευσης και απονομής βαθμών διάκρισης στην τελική κατάταξη έχουν όσοι 
παίκτες έλαβαν μέρος τουλάχιστον στο 1/3 των διανομών (καν. ΕΟΜ 3.18.6). 
Έπαθλα θα απονεμηθούν στους αθλητές των 2 πρώτων ομάδων της τελικής κατάταξης στην κατηγορία 
όπεν και στους αθλητές της πρώτης ομάδας της τελικής κατάταξης στις υπόλοιπες κατηγορίες. 

3. Κάρτες συμβάσεων – Kάπνισμα - Κινητά 

Κάθε ζεύγος πρέπει να έχει συμπληρωμένη κάρτα συμβάσεων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η 
συνοπτική κάρτα συμβάσεων της ΕΟΜ. Εκτός από την κάρτα συμβάσεων που θα έχει το κάθε ζεύγος 
στο τραπέζι κατά την διάρκεια του αγώνα, μία επί πλέον κάρτα συμβάσεων θα καταθέσει στον 
διαιτητή την πρώτη ημέρα των αγώνων.   

Απαγορεύεται εντελώς η χρήση κινητών τηλεφώνων με ηχητική ή παλμική κλήση. Οι παίκτες και 
θεατές υποχρεούνται κατά τη διάρκεια του αγώνα να τα έχουν απενεργοποιημένα εκτός αν δοθεί 
προσωπική άδεια από το διαιτητή για περίπτωση ανάγκης. 

Σε όλες τις φάσεις απαγορεύεται τελείως το κάπνισμα εντός του αγωνιστικού χώρου.  

Οι αγωνιζόμενοι απαγορεύεται να παρακολουθούν διανομές που παίζονται σε άλλο τραπέζι. Κατά τη 
διάρκεια του αγώνα οι παίκτες δεν εξέρχονται από την αίθουσα παρά μόνο κατόπιν αδείας του 
διαιτητή.  
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4. Διευθυντής αγώνα - Επιτροπή Εφέσεων 

Διευθυντής αγώνα στην ημερίδα που θα γίνει στην Καλαμάτα θα είναι ο Α. Παπανικολάου, 
Πτυχιούχος διαιτητής της ΕΟΜ. 

Διευθυντής αγώνα στις ημερίδες που θα γίνουν στην Πάτρα θα είναι η Α. Μπαμπούλα, Πτυχιούχος 
διαιτητής της ΕΟΜ. 

Επιτροπή Εφέσεων 
Η μόνιμη επιτροπή εφέσεων της ΕΟΜ.  

5. Κλήρωση - Ομάδες - Αρχηγοί 
 
Η κλήρωση των αριθμών των ομάδων θα γίνει από τον Διαιτητή 10 λεπτά πριν την έναρξη των 
αγώνων.  
Κατηγορία όπεν 
 

OΑMΚ 1 Οικονόμου Αθανάσιος 
OΑMΚ 2 Παπανικολάου Α. 
ΝΙΚΗ Ιωάννου Βασίλης 
ΠΟΑΜ 1  Χλιάπας Γιάννης 
ΠΟΑΜ 2 Στεφανόπουλος Ηλίας 

 
Κατηγορία 1-9 
 

ΑΟΜΣ Παπαμαργαρίτης Κώστας 
ΟΑΜΚ1 Κατσίποδας Δημήτρης 
ΟΑΜΚ2 Λεάκος Δημήτρης 

 
 
Κατηγορία 1-6 
 

ΑΟΜΣ Χάτσος Ιωάννης  
ΑΡΚΟΑΜ Γιωνά Αλεξάνδρα 
ΠΟΑΜ Πατσούρας Γεώργιος 
ΟΑΜΚ  Γεωργούση Καλιρρόη  

 
Κάθε συμμετέχων συμφωνεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του παρόντος ειδικού 
κανονισμού, της ανακοίνωσης υπ. αριθ. 57-20/5/2014, όπως και όλες τις σχετικές διατάξεις των 
κανονισμών της ΕΟΜ και του ΔΚΑΜ/2007. 
 

Από την Επιτροπή Αγώνων της ΕΟΜ 


