ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΡΙΤΖ – Σεμινάριο Στελεχών Σωματείων 2016
Λίστα Ελέγχου απαραίτητων για τη διοργάνωση ενός αγώνα μπριτζ*
Προκαταρκτικά
 Αίθουσα ανάλογη των συμμετοχών (αποστάσεις τραπεζιών, σύμφωνα με τους Κανονισμούς της ΕΟΜ)
 Πρόβλεψη εναλλακτικής, σε περίπτωση αγώνα σε εξωτερικό χώρο, με βάση τις καιρικές συνθήκες
 Έλεγχος για Πυρασφάλεια, εξόδους κινδύνου κλπ
 Πρόβλεψη Πάρκινγκ
Έντυπα – Ιδιωτικά συμφωνητικά
 Συμφωνητικό για την Αίθουσα
 Συμφωνητικό για την ανάθεση ή την λειτουργία Κυλικείου (ακρίβεια στις ώρες, οργάνωση για γρήγορη
εξυπηρέτηση, προϊόντα κλπ)
 Διαιτητές – Λοιπό προσωπικό – Ανάθεση αρμοδιοτήτων
 ΔΚΑΜ
 Κανονισμός ΕΟΜ τελευταία έκδοση
 Έντυπα εφέσεων
 Έντυπα Παρατηρητών
 Κάρτες Συμβάσεων
 Έντυπα παραπόνων
Διαφημιστικά
 Δημιουργικό Φυλλαδίου – Αφίσας – Banner (προσοχή στο μήνυμα ανάλογα με το target group)
 Εκτύπωση του διαφημιστικού υλικού
 Διανομή – Ανάρτηση του διαφημιστικού υλικού
 Λίστα παραληπτών – mails – υπενθυμίσεις με sms
 Προκήρυξη – Ανάρτηση στο ίντερνετ
 Ειδικός Κανονισμός – ανάρτηση στο ίντερνετ
Εξοπλισμός Αίθουσας - Έλεγχοι
 Φωτισμός (Έλεγχος και σε σχέση με τα τραπέζια ώστε να μην ενοχλούνται οι παίκτες που κάθονται
κοντά)
 Θέρμανση (Έλεγχος και σε σχέση με τα τραπέζια ώστε να μην ενοχλούνται οι παίκτες που κάθονται
κοντά)
 Εξαερισμός (Έλεγχος και σε σχέση με τα τραπέζια ώστε να μην ενοχλούνται οι παίκτες που κάθονται
κοντά)
 Σκίαση σε περίπτωση έντονης ηλιοφάνειας σε πρωινό ή απογευματινό αγώνα
 Για περιπτώσεις που υπάρχουν καθρέπτες έλεγχος να μην φαίνονται φύλλα
 Διάταξη αίθουσας – Πάγκοι Διαιτητών με πρόσβαση σε πρίζες και ελεύθερους τοίχους για προβολή
 Μοκέτες – διαχωρισμός αγώνων
 Τραπέζια (Τσεκάρισμα για βλάβες, καθαριότητα, επαρκής ποσότητα - μπορεί να χρειαστούν παραπάνω
για πάγκοι διαιτητών, για τοποθέτηση επάθλων κλπ)
 Καρέκλες (Τσεκάρισμα για βλάβες, καθαριότητα, επαρκής ποσότητα - μπορεί να χρειαστούν παραπάνω
για θεατές, ως βοηθητικά τραπεζάκια κλπ)
 Τσόχες – σε χρώματα για διαχωρισμό αγώνων (Τσεκάρισμα για ελαττώματα, πλύσιμο, επαρκής
ποσότητα - μπορεί να χρειαστούν παραπάνω για τους πάγκους διαιτητών, για τοποθέτηση επάθλων, για
αντικατάσταση κλπ)
 Biding Boxes (Τσεκάρισμα για βλάβες, καθαριότητα, ελλείψεις αγορών κλπ)
 Βοηθητικά τραπεζάκια (Τσεκάρισμα για βλάβες, καθαριότητα, επαρκής ποσότητα – ακόμη και 4 σε κάθε
τραπέζι εξυπηρετούν)
 Βεστιάριο (Κρεμάστρες – Ζακέτες – μπουφάν και μαξιλάρια για αγώνες σε εξωτερικό χώρο – ή
υπενθύμιση στους παίκτες- Πλύσιμο, σιδέρωμα, αρωμάτισμα ιματισμού)
 Card holders
 Σφήνες Τραπεζιών
 Λάστιχα για συγκράτηση φύλλων σε περίπτωση αέρα
 Κουτί παραπόνων
Εξοπλισμός Αγώνα - Οργανωτικά
 Εισιτήρια - Αποδείξεις
 Πρόβλεψη για ρέστα ανάλογα με το ποσό της συμμετοχής
 Αριθμοί Τραπεζιών (Αρχεία Εκτύπωσης Αριθμών για άμεση εκτύπωση)
 Πινακίδες κατηγοριών αγώνων (Αρχεία εκτύπωσης πινακίδων)
 Πίνακες Αποτελεσμάτων
 Πινακίδες Χωροθέτησης – στην αίθουσα αλλά και στους πάγκους των διαιτητών
































Οδηγίες για τους παίκτες (ΒΝ, Διαδικασίες, κλπ)
Τσεκ στα στοιχεία των αθλητών για έγκυρες συμμετοχές
Καρτελάκια διαιτητών ή και μελών Οργανωτικής Επιτροπής
Εκτύπωση Ονομάτων – αρχείο εκτύπωσης
Στολές – μπλούζες διαιτητών
Η/Υ ή laptop
Πληκτρολόγια
Ποντίκια Η/Υ
Εκτυπωτές
Μέσα αποθήκευσης και back up – cd, dvd, usb stick
Χρονόμετρο – αρχείο και τρόπος παρουσίασης
Διανομές
Ντουπλικαδιέρα
Αρχεία διανομών, score sheets, hand records, φωτοτυπίες
Προτζέκτορας για αποτελέσματα
Οθόνη προτζέκτορα
Οθόνη ΤV
Μηχάνημα σελοτέιπ
Μηχάνημα για ταινίες συσκευασίας
Ψαλίδι
Κοπτικό χαρτιών
Ανταλλακτικά κοπτικών
Συρραπτικά
Bridge Mates (Κλειδιά Bridge Mates (παλαιού τύπου) – Server - καλώδιο usb – μπαταρίες – αυτοκόλλητα
– Manual - Οδηγίες χρήσης σε φωτοτυπίες για τα τραπέζια ή τον πίνακα ανακοινώσεων)
Screens (Γωνίες – Βίδες – Σφιγκτήρες – Ταψιά – Αυτοκόλλητα ΒΝ/ΑΔ – Αριθμοί)
Βιβλίο με πρωτόκολλα – ΑΜΑΣ
Buck up αρχεία αγώνων – κάρτες αποτελεσμάτων
Φωτογραφική μηχανή
Βίντεο

Αναλώσιμα
Α. από ΕΟΜ
 Φάκελοι
 Στυλό (που να γράφουν!)
 Μπλοκάκια Διαιτητών για κλήσεις – ή παικτών για screens
 Πρόχειρα score sheets
 Κάρτες Ομάδων
 Τράπουλες (και εφεδρικές)
 Αυτοκόλλητα διανομών
Β. από Σωματείο
 Χαρτί εκτυπωτή λευκό και σε διάφορα χρώματα
 Διαφάνειες λευκές για την περίπτωση ειδικού προτζέκτορα
 Μελάνι εκτυπωτή
 Μαρκαδόροι πίνακα και σπόγγος
 Μαρκαδόροι cd
 Μαρκαδόροι φωσφοριζέ – στάμπιλο
 Μπλου τακ
 Σελοτέιπ
 Ταινία διπλής όψης
 Ταινίες συσκευασίας
 Ανταλλακτικά συρραπτικού
 Πινέζες
 Λαστιχάκια
 Συνδετήρες
Λογισμικά
 Εγκατάσταση και Αναβάθμιση Perfect Score
 Χρονόμετρα
 Λογισμικό Bridge mates (Πρόβλεψη – ερώτηση για αναβάθμιση)
 Λογισμικά Εκτυπωτών

Καθαριότητα
 Κάδοι απορριμμάτων και κάδοι ανακύκλωσης**
 Σακούλες απορριμμάτων
 Καθαριστικό υπολογιστών
 Οινόπνευμα ή ειδικό υγρό καθαρισμού
 Vetex – χαρτί καθαρισμού
 Σταχτοδοχεία ατομικά και χώρου
 Ξηρά καθαριστικά
 Πινακίδες και αυτοκόλλητα σήμανσης WC
Εργαλεία
 Μπαλαντέζες
 Πολύμπριζα
 Καλώδια για σύνδεση με οθόνες
 HAB για δημιουργία δικτύου
 Καλώδια δικτύου
 Μικροφωνική
 Μικρόφωνα
 Σύνδεση στο ίντερνετ – κωδικοί WIFI
 Βοηθητικό στικάκι ίντερνετ
 Εργαλεία (κατσαβίδια, σφυριά κλπ. Έλεγχος των απαραίτητων με βάση όλη τη λίστα)
 Κουτιά μεταφοράς
 Καρότσια μεταφοράς
 Φορητά ψυγεία
 Μονωτικά κουτιά
 Παγοκύστες
 Μηχάνημα νερού – φιάλες
Υπηρεσίες
 Φαρμακείο (λίστα απαραίτητων – ημερομηνίες λήξης – βιβλίο πρώτων βοηθειών)
 Υπεύθυνοι για πρώτες βοήθειες – παίκτες Ιατροί, ενημέρωση
 Ενημέρωση ΕΚΑΒ, Πυροσβεστική, Αστυνομία (σε περίπτωση μεγάλων αγώνων)
 Γυαλιά πρεσβυωπίας (διάφορα μεγέθη, κορδονάκι, θήκες κλπ)
 Τηλέφωνα πρώτων βοηθειών σε περίοπτη θέση
 Φορτιστές κινητών
 Μηχανή μασάζ!!
 Εφημερίδες, χάρτες, ενημερωτικό υλικό για την περιοχή και τα αξιοθέατα
 Wi – Fi free (κωδικός σε ειδική επιγραφή για εύκολη πρόσβαση)
 Ιδιαιτερότητες παικτών (Αδυναμία μετακινήσεων, ασθένειες, ΑΜΕΑ, αναπηρικά καροτσάκια**, εύκολη
πρόσβαση σε WC, κυλικείο κλπ)
 Πρόβλεψη για συμπαίκτη σε άτομα μόνα τους – προτείνεται να υπάρχει άτομο ή άτομα διαθέσιμα
 Πρόβλεψη για ζευγάρι χαμηλών κατηγοριών που θα μπορεί να μετακινείται σε ανώτερη κατηγορία για
κάλυψη bye
Διάκοσμος
 Διαφημιστικά μπάνερς
 Σχοινί
 Σημαία Ελλάδας
 Σημαία ΕΟΜ
 Άλλες σημαίες – Λογότυπα Σωματείων, Χορηγών κλπ
 Χάρτες (πόλης ή ευρύτερης περιοχής, με σήμανση σωματείων ΕΟΜ, αξιοθέατων κλπ)
 Διακοσμητικά φυτά
 Stands για διαφημιστικό υλικό – πάγκος προβολής
 Έπαθλα – Φωτογραφίες από αγώνες ή βραβεύσεις
Έπαθλα
 Επιλογή επάθλων
 Καρτελάκια νικητών
 Κορδέλα μεταλλίων
 Πάπυροι, Δίπλωμα συμμετοχής, Διαφημιστικά Δώρα




Προγραμματισμός απονομών (Ώρα, ποιοι κάνουν απονομές, πώς θα τους παρουσιάσετε και ποιος κλπ)
Έπιπλο και διακόσμηση για την τοποθέτηση κατά την απονομή

Προβολή
 Υλικό μετάδοσης BBO
 Ομάδα Μετάδοσης BBO – αναθέσεις, πρόγραμμα
 Φάκελος παρουσίασης ΕΟΜ, Μπριτζ ή Σωματείου, για εκπροσώπους φορέων ή γενικά για Δημόσιες
Σχέσεις (Βεβαίωση ΕΟΜ για την αναγνώριση του Σωματείου)
 Προσωπικές κάρτες ΔΣ για Δημόσιες Σχέσεις
 Τελετή έναρξης ή λήξης – οργάνωση, μουσική επένδυση
 Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων – Προβολής
 Απονομές Επάθλων
 Φωτογράφος
 Δελτία Τύπου
 Ενημερωτικά δελτία – μίνι εφημερίδες με νέα και φωτογραφίες για την κάθε ημερίδα ή όλη τη διοργάνωση
 Τηλεοπτική Κάλυψη
 Ραδιοφωνική κάλυψη
 ΕΟΜ – ΓΓΑ – Social Media
 Συγχαρητήριες, ευχαριστήριες επιστολές
Στοιχεία Φιλοξενίας – Αίθουσας
 Προσφορές για αίθουσα
 Προσφορές για Ξενοδοχεία για όλα τα βαλάντια
 Προσφορές για Μεταφορικές Εταιρίες
 Προσφορές για Μεταφορικά Μέσα
 Τηλέφωνα υπευθύνων και αντίγραφα των συμφωνητικών για την αίθουσα
 Μεταφορέας, υπεύθυνος υλικού, ωράρια, παραλαβές
 Κλειδιά αίθουσας, ποιος ανοίγει ποιος κλείνει, ώρες (κλειδαράς – τηλέφωνο)
 Ασφάλεια, τεχνικοί, ηλεκτρονικός πίνακας, μετρήσεις ρολογιών, ποιος ενημερώνεται για βλάβες
 Ενημέρωση για το πρόγραμμα των αγώνων (ποιοι πρέπει να γνωρίζουν το πλήρες πρόγραμμα)
 Τηλέφωνα υπευθύνων κυλικείου
 Καθαριότητα, συνεργείο, μηχανήματα
 Συγκοινωνίες, ωράριο, κόστη, απεργίες, κλειστοί δρόμοι, εναλλακτικές, Ραδιοταξί
 Ξενοδοχεία – μεταφορά από και προς
 Ξενοδοχεία – συνεννόηση για τρίκλινα, παράδοση δωματίων μετά τον αγώνα coffee break καθ’ όλη τη
διάρκεια (νερό, βουτήματα, κεράσματα κλπ), φαγητό μετά τους αγώνες, room service
 Φαγητό πριν και μετά τους αγώνες – πού, εκπτώσεις, είδη μενού
 Κοντινά καταστήματα (ψιλικά, τσιγάρα, κινητά, φωτοτυπίες, φαρμακεία, παιδικά, τοπικά προϊόντα)
 Κοντινοί τουριστικοί προορισμοί
 Απασχόληση παιδιών
 Δώρα καλωσορίσματος – αναμνηστικά – τοπικά προϊόντα
Χορηγίες
 Πώς ανταποδίδουμε;
 Αττική Οδός
 Διόδια
 ΚΤΕΛ
 ΟΣΕ
 Ναυτιλιακές
 Αεροπορικές
 Ιδιώτες (όλοι οι συνεργάτες, προμηθευτές, επιχειρηματίες κλπ)
Πωλήσεις
 Ενημέρωση Εφορίας – προγραμματισμός
 Μπλουζάκια
 Βιβλία μπριτζ
 Περιοδικά
 Διαφημιστικά δώρα μπριτζ
 Bidding Boxes
 Θήκες διανομών
 Τράπουλες
 Τσόχες



Bazaar

Σημειώσεις:
* Παρακαλούμε να ειδοποιήσετε την ΕΟΜ για οτιδήποτε πιστεύετε ότι πρέπει να συμπεριληφθεί στην
λίστα
** Από το 2016 η ΕΟΜ, σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Πρόληψης και Συμπαράστασης
Ανήλικων Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων, συγκεντρώνει και ανακυκλώνει πλαστικά καπάκια με στόχο
την απόκτηση αναπηρικού αμαξιδίου για τις ανάγκες των αθλητών της. Τα Σωματεία μπορούν να
παραδίδουν με τη σειρά τους στην ΕΟΜ όσα καπάκια συγκεντρώνουν.

