ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΡΙΤΖ – Σεμινάριο στελεχών Σωματείων
Διοργάνωση αγώνων – αγωνιστικών ημερίδων, τουρνουά
Εισηγητές: Λουκάς Ζώτος - Αναστασία Μπαμπούλα
Κάθε Σωματείο ή τμήμα αγωνιστικού Μπριτζ για να σταθεί, ευδοκιμήσει και αναπτυχθεί
πρέπει να έχει δυο κυρίαρχους στόχους: Την προσέλκυση νέων αθλητών και την διοργάνωση
όσο το δυνατόν περισσότερων και αρτιότερων εσωτερικών αγώνων με ανοικτή συμμετοχή.
Η αναφορά σε νέους αθλητών εννοεί τόσο αρχάριους/μαθητές, όσο και παλιούς παίκτες που
επανέρχονται, όσο και αθλητές άλλων Σωματείων που μετεγγράφονται ή έρχονται να
αγωνιστούν λόγω εγγύτητας, καλύτερων συνθηκών αγώνων κλπ.
Οι δυο αυτοί στόχοι είναι αλληλένδετοι μεταξύ τους καθώς οι νέοι αθλητές θα μεγαλώσουν
και θα κάνουν πιο ελκυστικά τα τουρνουά του Σωματείου ενώ και ένα εύρωστο Σωματείο με
ποικίλους, πολυπληθείς, αξιόπιστους και άρτια οργανωμένους αγώνες θα προσελκύσει πιο
εύκολα νέες συμμετοχές.

Αγώνες
Σημειώσεις: 1. Τα άρθρα που αναφέρονται περιέχονται στους Πάγιους Κανονισμούς της ΕΟΜ
2. Οι αγώνες των Μαθητών δεν αναφέρονται εδώ

1. Βαθμίδες
Κάθε Σωματείο που είναι τακτικό μέλος, δικαιούται ή μπορεί υπό προϋποθέσεις να
διοργανώσει:
α) Αγώνες 5ης και 6ης βαθμίδας: Όσους επιθυμεί, καθώς η άδεια από την ΕΟΜ παρέχεται
αυτόματα, με την προϋπόθεση ότι οι αγώνες θα διεξάγονται στις μόνιμες εγκαταστάσεις της
έδρας του, αλλιώς απαιτείται ειδική έγγραφη άδεια από την ΕΟΜ (άρθρο 2,2,4). Οι αγώνες
5ης βαθμίδας περιέχονται στο πρόγραμμα αγώνων (χειμερινό και θερινό ξεχωριστά) που
αποστέλλεται στην ΕΟΜ και δημοσιοποιείται από αυτήν. Όμως κάθε Σωματείο θα πρέπει να
αναρτά και στα εντευκτήριά του σε εμφανή θέση το ημερήσιο πρόγραμμά του.
β) Έκτακτες ημερίδες 4ης βαθμίδας: Κάθε Σωματείο έχει δικαίωμα να διοργανώσει κατ΄ έτος
μια εορταστική ημερίδα την περίοδο των Χριστουγέννων (10-31 Δεκεμβρίου) και μία μετά
την Πρωτοχρονιά για κοπή πίτας. Επίσης, εκτάκτως, μια ημερίδα εγκαινίων νέων
εντευκτηρίων όπως και σε ειδικές άλλες περιπτώσεις (π.χ. επετειακές) κατόπιν αιτήματος και
άδειας της ΕΟΜ. Οι ημερίδες 4ης βαθμίδας εντός Αττικής δεν πρέπει να συμπίπτουν μεταξύ
τους και πρέπει να προκηρύσσονται και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΕΟΜ. Οι ημερίδες
αυτές μπορεί να συμπεριλαμβάνονται σε ταυτόχρονους αγώνες 5ης βαθμίδας.
γ) Αγώνες 4ης βαθμίδας: Κατόπιν άδειας της ΕΟΜ που χορηγείται ετησίως για έναν ορισμένο
αριθμό αγώνων σε κάθε Σωματείο, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 2.5.6. Τα
Σωματεία της Περιφέρειας θα πρέπει να αποστέλλουν το ετήσιο πρόγραμμα των αγώνων
αυτών έως την ημερομηνία που ορίζει η ΕΟΜ (συνήθως εντός του Νοεμβρίου του
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προηγούμενου έτους). Για τα Σωματεία της Αττικής διοργανώνεται ειδική άτυπη σύσκεψη
για να καθοριστούν επακριβώς οι ημερομηνίες για κάθε δικαιούμενη διοργάνωση.
Για τους αγώνες αυτούς εκδίδεται προκήρυξη, συνήθως σαν διαφημιστικό φυλλάδιο, που
αποστέλλεται τουλάχιστον είκοσι(20) ημέρες πριν και αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΕΟΜ
όπως και στα εντευκτήρια του Σωματείου.
Εφόσον οι αγώνες αυτοί γίνονται εκτός έδρας απαιτείται πάλι ειδική άδεια από την ΕΟΜ ενώ
και η χρέωσή τους είναι μεγαλύτερη.
δ) Αγώνες 3ης βαθμίδας Σωματείων: Κάθε Σωματείο που δικαιούται 3 ή περισσότερες
ημερίδες αγώνων 4ης βαθμίδος δικαιούται να διοργανώσει έναν αγώνα 3ης βαθμίδας κατ’
έτος, είτε μόνο του είτε σε συνεργασία με ένα ή δυο ακόμη Σωματεία. Για την διοργάνωση
ενός τέτοιου αγώνα χρεώνονται τρεις (3) δικαιούμενοι αγώνες 4ης βαθμίδας ενός ή
περισσοτέρων Σωματείων (άρθρο 2.5.7).
ε) Φεστιβάλ 3ης βαθμίδας: Μια τέτοια διοργάνωση μπορεί να εγκριθεί από το Δ.Σ. και να
συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα της ΕΟΜ μόνο εφόσον έχει διεξαχθεί 2 τουλάχιστον
συνεχόμενες χρονιές σαν κανονικός αγώνας 4ης ή 3ης βαθμίδας και παράλληλα
συγκεντρώνονται ορισμένες προϋποθέσεις, όπως: συμμετοχή τοπικής αυτοδιοίκησης ή
άλλων χορηγών, υψηλός αριθμός τραπεζιών, μεγάλη αίθουσα εκτός εντευκτηρίων
Σωματείου κλπ.
στ) Προκριματικοί Πανελ. Πρωταθλημάτων 3ης βαθμίδας: Κάθε Σωματείο μπορεί να κληθεί
από την ΕΟΜ να διοργανώσει προκριματικούς για τα Πανελ. πρωταθλήματα Ζευγών,
Ομάδων και Κατηγοριών εφόσον διαθέτει επαρκή χωρητικότητα εντευκτηρίων και άλλες
προϋποθέσεις. Ειδικά για την Περιφέρεια η ΕΟΜ θεωρεί τους αγώνες αυτούς πολύ
σημαντικούς και καλεί όλα τα Σωματεία να τους διοργανώνουν, καθώς οι αθλητές τους
(άσχετα αν θα μετάσχουν μετέπειτα στους τελικούς των αντίστοιχων πρωταθλημάτων) δεν
έχουν συχνά τη δυνατότητα να αγωνίζονται σε αγώνες κύρους υψηλής βαθμίδας και να
λαμβάνουν τους αντίστοιχους βαθμούς διάκρισης. Για τους λόγους αυτούς τους καθιέρωσε,
με επιτυχία, πριν 10 περίπου χρόνια.
Για τους αγώνες αυτούς εκδίδεται από τα Σωματεία ειδικός κανονισμός τουλάχιστον 4
ημέρες πριν και αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΕΟΜ.
ζ) Διασυλλογικά Κύπελλα 3ης βαθμίδας: Διεξάγονται ανά Περιφέρειες με ανάθεση από την
ΕΟΜ, κατόπιν συνεννόησης, σε Σωματεία τα οποία και είναι υπεύθυνα για τη διεξαγωγή
τους. Η ΕΟΜ εκδίδει την Προκήρυξη και τους Ειδικούς Κανονισμούς.
η) Περιφερειακά πρωταθλήματα 2ης βαθμίδας: Η διοργάνωση ανατίθενται από την ΕΟΜ
εναλλάξ κατ’ έτος στα Σωματεία των εξής Περιφερειών: Βορείου Ελλάδας, Κεντρικής
Ελλάδας, Βορειοδυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Νήσων Ανατολικής Ελλάδας και Αττικής.
Στα πλαίσιά τους γίνονται αγώνες Ζευγών και Ομάδων.
θ) Τελικοί Πανελ. Πρωταθλημάτων και προκριματικοί Πανελ. Πρωταθλημάτων όπεν 1ης,
2ης και 3ης βαθμίδας: Στους αγώνες αυτούς διοργανωτής είναι η ΕΟΜ που εκδίδει τους
ειδικούς Κανονισμούς και είναι γενικά υπεύθυνη για τη διεξαγωγή τους. Συνήθως οι αγώνες
αυτοί διεξάγονται σε εντευκτήρια Σωματείων της Αττικής.
2. Είδη Αγώνων

Το αγωνιστικό Μπριτζ προσφέρει μεγάλη ποικιλία αγώνων. Κάθε Σωματείο έχει την ευχέρεια
και το δικαίωμα να διοργανώσει αγώνες Ζευγών, Ομάδων και Ατομικούς στις ενότητες
κατηγοριών όπεν, 1-9 και 1-6 όπως και ειδικούς αγώνες.
2

Οι αγώνες Ζευγών 5ης βαθμίδας μπορεί να ανήκουν σε πολυήμερο 5 ή περισσοτέρων
ημερίδων με ατομική τελική κατάταξη (άρθρο 2.5.14.1.3) ή να είναι έκτακτες ημερίδες.
Επίσης μπορεί να συμμετέχουν, κατόπιν αίτησης του Σωματείου, σε ταυτόχρονα
Πανελλαδικά τουρνουά με τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 2.5.14.1.5 και των
ανακοινώσεων της ΕΟΜ.
Στους Ατομικούς αγώνες 5ης βαθμίδας ισχύουν ανάλογα τα παραπάνω.
Οι αγώνες Ομάδων 5ης βαθμίδας μπορεί να είναι μιας ημερίδας ή να ανήκουν σε πολυήμερο
4 ή περισσοτέρων ημερίδων (άρθρο 2.5.14.4.3). Σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση των
Κανονισμών της ΕΟΜ οι αγώνες τύπου Whist (μίνι ματς) εξομοιώθηκαν στην αντιμετώπισή
τους όσον αφορά τους βαθμούς διάκρισης με τους αγώνες round robin και πλέον κάθε
Σωματείο έχει την ευχέρεια να κάνει τους αγώνες του Ομάδων με όποια από τις δυο κινήσεις
επιθυμεί χωρίς διαφοροποίηση στα master points..
Ειδικά στους αγώνες Ομάδων των Σωματείων (οποιασδήποτε βαθμίδας, πλην προκριματικών
Πανελ. Πρωταθλημάτων) μπορούν να μετέχουν αθλητές κατά μια δυναμικότητα μεγαλύτερη
του ορίου της ενότητας, εφόσον το άθροισμα των τεσσάρων αθλητών που αγωνίζονται κάθε
φορά δεν είναι μεγαλύτερο από το τετραπλάσιο του άνω ορίου. Π.χ. σε αγώνα ομάδων 1-9
μπορούν να συμμετέχουν αθλητές κατηγορίας 10 εφόσον το άθροισμα των αγωνιζομένων
κάθε φορά δεν υπερβαίνει το 36. Στους αγώνες ομάδων 5ης βαθμίδας μπορούν να
συμμετέχουν σε κάθε ομάδα μέχρι 10 αθλητές.
Οι αγώνες ομάδων 5ης βαθμίδας γενικά δίνουν περισσότερους βαθμούς διάκρισης με
λιγότερο χρόνο συμμετοχής στους αθλητές και συστήνεται να διοργανώνονται τουλάχιστον
μια φορά την εβδομάδα από κάθε Σωματείο. Επίσης συστήνεται οι αγώνες Ζευγών να
συμμετέχουν σε ταυτόχρονους καθώς οι αθλητές παίρνουν βαθμούς διάκρισης και από τη
συγκεντρωτική κατάταξη ενώ έχουν την δυνατότητα να συγκρίνουν τα αποτελέσματά τους
με πιο ισχυρά ζεύγη ή αθλητές που αγωνίζονται σε άλλα Σωματεία.
Οι τμηματοποιημένοι αγώνες (stratified) (άρθρο 2.5.15) μπορεί να ανήκουν σε 5η ή ανώτερη
βαθμίδα και να είναι είτε αγώνες ζευγών είτε ομάδων. Απαραίτητη προϋπόθεση η
συμμετοχή τουλάχιστον 24 ζευγών (6 τραπέζια). Οι αθλητές λαμβάνουν βαθμούς διάκρισης
σε κάθε μια από τις ενότητες όπεν, 1-9 και 1-6 ανάλογα με τις συμμετοχές. Η ενότητα όπεν
είναι υποχρεωτικό να υπάρχει.
Οι αγώνες 4ης και 3ης βαθμίδας των Σωματείων έχουν συνήθως άλλες μορφές (τριήμερο ή
διήμερο Ζευγών και Ομάδων, Γκραν Πρι, Swiss κλπ.
Εδώ, τα Γκραν Πρι Ζευγών με ατομική κατάταξη και οι Ομάδες είναι το πλέον ενδεδειγμένα
και δημοφιλή είδη όταν ο αγώνας είναι τριήμερος, καθώς δεν απαιτούν την παρουσία του
αθλητή σε κάθε ημερίδα. Αυτό, προφανώς, δεν ισχύει σε εκδρομικά τουρνουά.

Διοργάνωση
Η άριστη και σύμφωνη με τους τύπους διοργάνωση -ακόμα και του πιο μικρού αγώνα- είναι
το κλειδί για την επιτυχία και την προσέλκυση νέων αθλητών, είτε αυτό αφορά τα Σωματεία
είτε την ΕΟΜ. Στο τέλος αυτής της εισήγησης παραθέτουμε έναν κατάλογο (check list) με
κάθε τι που πρέπει να εξασφαλίσει ή να προσέξει ο διοργανωτής για να εξασφαλίσει άριστες
συνθήκες αγώνα.
Πρωταρχικό και ίσως πλέον σημαντικό είναι να υπάρχει σε κάθε Σωματείο ένας αρμόδιος
Έφορος Αγώνων που δεν είναι απαραίτητο να είναι μέλος του Δ.Σ. αλλά είναι
εξουσιοδοτημένος και αναφέρεται σε αυτό. Το άτομο αυτό φροντίζει όλα τα διαδικαστικά
για τη διοργάνωση των αγώνων, επικοινωνεί με την ΕΟΜ όταν χρειάζεται και εισηγείται στο
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Δ.Σ. για τυχόν αλλαγές και τροποποιήσεις. Στην ΕΟΜ την εργασία αυτή έχουν αναλάβει οι
υπάλληλοι και η Επιτροπή Αγώνων.
Ο έφορος Αγώνων πρέπει να είναι άτομο επικοινωνιακό, μετριοπαθές αλλά σεβαστό, με
πολύχρονη παρουσία στο Μπριτζ και άριστος γνώστης των Κανονισμών, ειδικά αυτών που
αφορούν τη διοργάνωση και διεξαγωγή των αγώνων.
Εξίσου σημαντική είναι η επιλογή Διαιτητή που πρέπει να έχει τα επίσης τα παραπάνω
χαρακτηριστικά (συν, βέβαια, άριστη γνώση των διαιτητικών θεμάτων και του ΔΚΑΜ) και να
είναι διαπιστευμένος από την ΕΟΜ, ανάλογα με τη βαθμίδα που διαιτητεύει. Τα Σωματεία
πρέπει να προτρέπουν και να βοηθούν άτομα με τα σωστά προσόντα να εκπαιδεύονται από
την ΕΟΜ και να συμμετέχουν στα σεμινάρια και τις εξετάσεις Διαιτητών.
Πέραν αυτών απαραίτητα είναι:
1. Να είναι πλήρης, χωρίς λάθη και ελκυστική η προκήρυξη του αγώνα. Απαραίτητο
είναι να έχει εκδοθεί εγκαίρως ή όσο το δυνατό νωρίτερα όταν αφορά εκδρομικά
τουρνουά.
2. Να έχουν προηγηθεί τα απαραίτητα για την ευρεία συμμετοχή των αθλητών και την
επιτυχία του αγώνα. Δηλαδή τηλεφωνική επικοινωνία ή email σε αθλητές και έκδοση
ειδικού κανονισμού όπου απαιτείται.
3. Να έχει εξασφαλιστεί εγκαίρως και σε καλή κατάσταση το υλικό των αγώνων. Εάν
χρειάζεται η βοήθεια της ΕΟΜ η σχετική επικοινωνία (έγγραφο αίτημα) πρέπει να
έχει γίνει τουλάχιστον 10 ημέρες πριν και η παραλαβή του υλικού τουλάχιστον μια
ημέρα πριν, κατόπιν συνεννόησης.
4. Να έχει εξασφαλιστεί η καθαριότητα των αιθουσών και των άλλων χώρων και να έχει
ολοκληρωθεί πολύ πριν την ώρα έναρξης κάθε ημερίδας.
5. Να τηρούνται όσα αναφέρουν οι κανονισμοί της ΕΟΜ για τις αποστάσεις τραπεζιών,
τις τουαλέτες κλπ.
6. Να προσέρχεται ο Διαιτητής τουλάχιστον μια ώρα πριν την έναρξη της ημερίδας.
7. Να υπάρχει το λιγότερο ένας Διαιτητής ανά 17 τραπέζια.
8. Να υπάρχει στο χώρο αγώνα και σε όλη τη διάρκειά του εκπρόσωπος της
οργανωτικής επιτροπής δηλ. ο έφορος αγώνων ή εξουσιοδοτημένο μέλος του Δ.Σ. ή
μέλος της Επιτροπής Αγώνων ή άλλο εξουσιοδοτημένο άτομο.
9. Να υπάρχουν στον αγωνιστικό χώρο τερματικές οθόνες τόσο για τη καταμέτρηση
του χρόνου όσο και για την απευθείας μετάδοση των αποτελεσμάτων στο τέλος της
ημερίδας. Η ΕΟΜ έχει διαθέσει ειδικό πρόγραμμα για το σκοπό αυτό.
10. Να ανεβαίνουν οι διανομές και τα αποτελέσματα του αγώνα στο ίντερνετ εντός μιας
ώρας από τη λήξη κάθε ημερίδας και αφού έχουν επανελεγχθεί από τον Διαιτητή.
11. Να αποστέλλονται τυχόν εφέσεις προς τη Μόνιμη Επιτροπή Εφέσεων της ΕΟΜ εντός
της επόμενης ημέρας.
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12. Σε περίπτωση διόρθωσης αποτελεσμάτων αυτό μπορεί να γίνει εντός 30 λεπτών από
έκδοση των αποτελεσμάτων. Εξαίρεση επιτρέπεται μόνο σε εντελώς σαφείς
περιπτώσεις λάθους καταχώρησης. Οι αθλητές καλό είναι να έχουν ενημερωθεί για
το άρθρο αυτό, που περιέχεται στον ισχύοντα ΔΚΑΜ.
Επιπρόσθετα των παραπάνω ευκταίο είναι κάθε Σωματείο να προμηθευτεί μηχανές
καταχώρησης αποτελεσμάτων και ντουμπλικαδιέρα. Παρά το υψηλό κόστος αμφότερα είναι
αποδοτικές επενδύσεις για κάθε Σωματείο.

Αθλητές
Ευθύνη των διοργανωτών και πολύ σημαντικό για την επιτυχία των αγώνων είναι να
τηρούνται επακριβώς οι κανονισμοί της ΕΟΜ που αναφέρουν ότι οι αθλητές πρέπει να είναι
ενδεδυμένοι και να συμπεριφέρονται ευπρεπώς.
Ανάλογα με τη βαθμίδα του αγώνα καλό είναι να περιορίζεται η χρήση κινητών τηλεφώνων
και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών.
Τα αλκοολούχα ποτά και το κάπνισμα δεν επιτρέπονται κατά τη διάρκεια και εντός της
αίθουσας του αγώνα. Ειδικά η χρήση αλκοόλ μόνο προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει.
Για το κάπνισμα είναι σημαντικό να υπάρχει ειδικός χώρος, κλειστός και ανοικτός.
Οι διοργανωτές καλό είναι να κάνουν 5λεπτα διαλείμματα κάθε 3 ή 4 γύρους ώστε οι
αθλητές να μη εξέρχονται ενδιάμεσα της αίθουσας για να καπνίσουν. Η ρύθμιση αυτή
πρόκειται να εισαχθεί και στις διοργανώσεις της ΕΟΜ.
Οι αθλητές δεν πρέπει να παρακολουθούν διανομές που έχουν παίξει σε άλλο τραπέζι.

Προβλήματα κατά τη διεξαγωγή αγώνα
1. Η ΕΟΜ δημιούργησε το 2003 τη Μόνιμη Επιτροπή Εφέσεων που απορρόφησε το
μεγαλύτερο μέρος των ενστάσεων, αντεγκλήσεων και διαφωνιών πάνω στο παίξιμο,
που μέχρι τότε καταδυνάστευαν πολλά Σωματεία. Όμως τα παραπάνω δεν
εξαλείφθηκαν πλήρως, ειδικά στις περιπτώσεις ανεπαρκούς Διαιτησίας. Ο Διαιτητής,
ακόμα και αν δεν είναι άριστα καταρτισμένος θα πρέπει να λειτουργεί σαν
πυροσβέστης, να ανακοινώνει -σε περιπτώσεις κρίσεως- την απόφασή του στο τέλος
του αγώνα, να συμβουλεύεται πρώτα έμπειρούς και ισχυρούς αθλητές και σε
περίπτωση αμφισβήτησης να προτρέπει ο ίδιος τους αθλητές να υποβάλουν έφεση.
2. Σε περιπτώσεις σοβαρών επεισοδίων, ύβρεων κλπ σε επικούρηση του Διαιτητή
πρέπει να επεμβαίνουν ο Έφορος Αγώνων και τα μέλη της Διοίκησης κατευναστικά,
όσο είναι δυνατόν. Στο τέλος του αγώνα ο Διαιτητής συντάσσει απαραίτητα αναφορά
που διαβιβάζεται αρχικά στον διοργανωτή. Το Πειθαρχικό συμβούλιο του
διοργανωτή (συνήθως το Δ.Σ. του Σωματείου ή όποιο ορίζεται από το Καταστατικό)
ενημερώνει το Π.Σ. της ΕΟΜ και καλεί (υποχρεωτικά) τους παρεκτρεπόμενους σε
απολογία πριν εκδώσει την απόφασή του. Στη συνέχεια κοινοποιεί την απόφασή του
στους εμπλεκόμενους, στα μέλη του Σωματείου και στο Π.Σ. της ΕΟΜ. Το τελευταίο
κατά την κρίση του και ανάλογα με το περιστατικό επιλαμβάνεται επιπροσθέτως ή
αρχειοθετεί την υπόθεσης.
3. Σε περίπτωση που ζεύγη χρησιμοποιούν αγοραστικά συστήματα ή συμβάσεις που
δεν αναγράφονται στην τελευταία επετηρίδα της ΕΟΜ ή δεν είναι εγκεκριμένα από
την ΕΟΜ οι διοργανωτές μπορούν να μην επιτρέψουν τη χρήση τους και να καλέσουν
τους αθλητές αυτούς να υποβάλλουν εγγράφως στην ΕΟΜ προς έγκριση το πλήρες
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σύστημά τους ή την/τις συμβάσεις προς έγκριση. Αρμόδιες να εισηγηθούν σχετικά
στο Δ.Σ. της ΕΟΜ είναι οι επιτροπές Κανονισμών και Αγώνων από κοινού.
4. Σε περίπτωση που οι διοργανωτές υποψιάζονται ότι συμπαίκτες ανταλλάσσουν
μεταξύ αθέμιτες πληροφορίες κατά τη διάρκεια της αγοράς ή της άμυνας ή σε
περίπτωση που δεχθούν καταγγελίες γι΄ αυτό ή για άλλο αθέμιτο τρόπο που
χρησιμοποιεί ζεύγος ή αθλητής στοχεύοντας στη διάκριση:
Απαραίτητο είναι να καταγραφεί από το Διαιτητή η διανομή και το παίξιμο όπου
υπάρχει υποψία ότι συνέβη κάτι τέτοιο. Στη συνέχεια η αναφορά του Διαιτητή
φυλάσσεται από το Δ.Σ. και σε περίπτωση υποτροπής από το ίδιο ζεύγος
αποστέλλονται οι περιπτώσεις στο Δ.Σ. της ΕΟΜ και ειδικά στην Επιτροπή
Δεοντολογίας που θα αποφασίσει και θα εισηγηθεί τις ενέργειες που πρέπει να
γίνουν.
Γενικά τα θέματα αυτά απαιτούν λεπτό χειρισμό αλλά πρέπει να αντιμετωπίζονται
από τους διοργανωτές άμεσα και πολύ σοβαρά γιατί τροχίζουν εκ βάθρων την
αξιοπιστία των αγώνων.
Επισυνάπτεται κατάλογος (check list) με το απαραίτητο υλικό και άλλα στοιχεία που πρέπει
να εξασφαλίσει ο διοργανωτής ανάλογα με τον αγώνα.
Αθήνα, Απρίλιος 2016
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