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Αθήνα, 28 Μαρτίου 2017  

Αριθ. Πρωτ. 65/17/ΕΑ/λζ 

 
 
 

51ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΜΑΔΩΝ 

2017 «Γεώργιος Ράλλης» 
 

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΤΕΛΙΚΟΥ  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1-16 
 
 
Μετά τα αποτελέσματα του τελικού, όπου συμμετείχαν 20 ομάδες, τις δηλώσεις συμμετοχής και 

ληφθέντων υπόψη της προκήρυξης των αγώνων και των διατάξεων των Κανονισμών της ΕΟΜ, 

προέκυψαν τα εξής στοιχεία: 
 
Προκρίθηκαν και συμμετέχουν στον υπερτελικό 4 ομάδες. 
 
Τόπος, χρόνος και τρόπος διεξαγωγής 
 
Οι αγώνες του τελικού θα γίνουν στα εντευκτήρια του Όμιλου Αγωνιστικού Μπριτζ Κηφισιάς 

(Ο.Α.Μ.Κη.) Κηφισίας 70, 151 25 Μαρούσι, oamkh@hellasbridge.org, τηλ. 210 807 9917, 698 744 

4414.   

Πρόγραμμα Υπερτελικού κατηγορίας όπεν 

 

Παρασκευή    31 Μαρτίου  20:30     1ο, 2ο ημίχρονο 1ου νοκ άουτ (ημιτελικοί)  

Σάββατο   1 Απριλίου  
12:00  

20:30  

3ο, 4ο ημίχρονο  

1ο, 2ο ημίχρονο 

1ου νοκ άουτ (ημιτελικοί)  

  2ου νοκ άουτ (θέσεις 1η -2η και θέσεις 3η -4η )  

Κυριακή    2 Απριλίου  10:30     3ο, 4ο ημίχρονο 2ου νοκ άουτ (θέσεις 1η -2η)  

 

Σύστημα διεξαγωγής Υπερτελικού 
 
Στον Υπερτελικό οι 4 ομάδες που προκρίθηκαν από το Β΄ στάδιο του Τελικού θα αγωνιστούν πρώτα 

σε ημιτελικές συναντήσεις των 64 διανομών (4 ημίχρονα των 16 διανομών), όπου η ομάδα 

«Διαλυνάς» (1η στο Β΄ στάδιο του τελικού) θα αντιμετωπίσει, κατόπιν επιλογής της, την ομάδα 

«Παπαχατζής» ενώ η ομάδα «Έιντι» θα αντιμετωπίσει την ομάδα «Ρούσσος». 

 

Οι νικήτριες ομάδες των δυο αγώνων θα παίξουν για τον μεγάλο τελικό (θέσεις 1η – 2η) αγώνα νοκ-

άουτ 64 διανομών (4 ημίχρονα των 16 διανομών) και οι ηττημένοι για τον μικρό τελικό (θέσεις 3η – 

4η) αγώνα νοκ-άουτ 32 διανομών (2 ημίχρονα των 16 διανομών). 
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Στους αγώνες νοκ άουτ το αποτέλεσμα κάθε συνάντησης υπολογίζεται σε Imp’s. Εάν και οι δύο 

αντίπαλες ομάδες συγκεντρώσουν, μετά το τέλος της μεταξύ των συνάντησης, ίσο αριθμό Imp’s, 

προκρίνονται ή καταλαμβάνουν την υψηλότερη θέση οι ομάδες που κατέλαβαν την υψηλότερη θέση 

στο Round Robin του 2ου σταδίου του Τελικού. Ειδικά για τον τελικό αγώνα που θα καθορίσει τις 

θέσεις 1 και 2, σε περίπτωση που οι δύο αντίπαλες ομάδες συγκεντρώσουν, μετά το τέλος της μεταξύ 

των συνάντησης, ίσο αριθμό Imp’s, δίνεται παράταση, δύο διανομών ( διανομές 1 και 2). Σε 

περίπτωση ισοπαλίας και στη παράταση θα δοθεί και δεύτερη (διανομές 3,4). Σε περίπτωση νέας 

ισοπαλίας νικήτρια ανακηρύσσεται η ομάδα με τα περισσότερα total points στη συνάντηση, των 

παρατάσεων συμπεριλαμβανομένων. Σε περίπτωση νέας ισοπαλίας ισχύει το κριτήριο της 

προηγούμενης παραγράφου. 

Χρόνος κάθε συνάντησης για 16 διανομές με screens: 140 λεπτά. Μεταξύ των αγώνων θα μεσολαβεί 

διάλειμμα διάρκειας 15 λεπτών. 

Σε όλους τους αγώνες θα χρησιμοποιηθούν προμοιρασμένες διανομές από υπολογιστή χωρίς 

απολύτως κανέναν περιορισμό. Οι διανομές σε κάθε συνάντηση θα είναι διαφορετικές.  

Για τον αγώνα θα χρησιμοποιηθούν δυο δωμάτια, ένα ανοικτό και ένα κλειστό. Στο κλειστό δωμάτιο 

απαγορεύεται καταρχήν η είσοδος σε οποιονδήποτε εκτός από τους διαιτητές. Τα μέλη του Δ.Σ. της 

ΕΟΜ και της επιτροπής Αγώνων μπορούν να εισέλθουν στο κλειστό δωμάτιο αλλά όχι για να 

παρακολουθήσουν εκεί διανομές. Μη παίζοντες αρχηγοί πρέπει να λάβουν άδεια από το διαιτητή 

στην αρχή του ημιχρόνου αλλά εφόσον τους επιτραπεί να παρακολουθήσουν έστω και μια διανομή θα 

πρέπει στη συνέχεια να παραμείνουν στο ίδιο δωμάτιο μέχρι και του τέλους του ημιχρόνου (άρθρο 

2.2.13). 

Οι αγώνες θα μεταδίδονται απευθείας μέσω διαδικτύου από το Bridge Base Online. Ειδικά για τις 

ανάγκες αναμετάδοσης του αγώνα μέσω διαδικτύου επιτρέπεται η παραμονή σε έναν υπεύθυνο της 

αναμετάδοσης στο κλειστό δωμάτιο, καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, με τη σύμφωνη γνώμη και τις 

υποδείξεις του διαιτητή.    
Μaster points: Ο αγώνας ανήκει στην 1η βαθμίδα και αποδίδει master points στη γενική κατάταξη, 

αφού ενσωματωθούν και οι ομάδες του τελικού που κατατάχτηκαν από τη θέση 5 και κάτω σύμφωνα 

με την προκήρυξη. Στις επιμέρους συναντήσεις του τελικού και του υπερτελικού αποδίδονται επίσης 

βαθμοί διάκρισης σύμφωνα με τους Κανονισμούς της ΕΟΜ.  

Screens: Θα χρησιμοποιηθούν παραβάν (screens) ενώ οι αγορές θα γίνονται πάνω σε συρόμενους 

δίσκους αγορών. Επιπρόσθετα από τους παγίους κανονισμούς της ΕΟΜ και τον ΔΚΑΜ 2007, θα 

ισχύσουν όσα αναγράφουν οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μπριτζ και η σχετική 

εγκύκλιος της ΕΟΜ. Διευκρινίζεται ότι μόνο ο εκτελεστής έχει δικαίωμα, αν επιθυμεί, να αφαιρέσει 

το δίσκο αγορών (ταψί) από το τραπέζι για να γίνει η εκτέλεση. Οι αμυνόμενοι δεν μπορούν να 

ζητήσουν την αφαίρεση ή τη μη αφαίρεση του δίσκου. 

Κάρτες συμβάσεων - Κινητά – Άλλα στοιχεία του αγώνα: Όλα τα ζεύγη πρέπει υποχρεωτικά να 

έχουν κάρτες συμβάσεων σε 3 αντίτυπα. Σε αντίθετη περίπτωση είναι στην κρίση του διαιτητή να 

απαγορεύσει τη χρήση οποιασδήποτε σύμβασης πλην αυτών που περιλαμβάνονται στην Κίτρινη 

κάρτα συμβάσεων της ΕΟΜ. Η ποινή για έλλειψη κάρτας συμβάσεων ορίζεται σε 3 Imp’s και είναι 

αυτόματη. Διευκρινίζεται ότι κάθε ποινή που θα επιβάλλει ο Διαιτητής είναι σε ωφέλεια της 

αντιπάλου της ομάδας..  

Κάρτα συμβάσεων σε ηλεκτρονική μορφή θα πρέπει να στείλει κάθε ζεύγος που συμμετέχει στην 

ΕΟΜ, για να αναρτηθεί στο Διαδίκτυο, μέχρι την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017.  

Θεατές: Για τον αγώνα θα χρησιμοποιηθούν δυο δωμάτια, ένα ανοικτό και ένα κλειστό. Στο κλειστό 

δωμάτιο απαγορεύεται καταρχήν η είσοδος σε οποιονδήποτε εκτός από τους διαιτητές. Τα μέλη του 

Δ.Σ. της ΕΟΜ, της επιτροπής Αγώνων και οι Παρατηρητές αγώνα μπορούν να εισέλθουν στο κλειστό 
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δωμάτιο αλλά όχι για να παρακολουθήσουν εκεί διανομές. Μη παίζοντες αρχηγοί πρέπει να λάβουν 

άδεια από το διαιτητή στην αρχή του ημιχρόνου αλλά εφόσον τους επιτραπεί να παρακολουθήσουν 

έστω και μια διανομή θα πρέπει στη συνέχεια να παραμείνουν στο ίδιο δωμάτιο μέχρι και του τέλους 

του ημιχρόνου (άρθρο 2.2.13). 

Στο ανοικτό δωμάτιο οι θεατές μπορούν να παρακολουθούν τα φύλλα ενός μόνο αγωνιζόμενου 

εφόσον  καθίσουν από την αρχή του αγώνα ενώ σε περίπτωση που απομακρυνθούν από το τραπέζι 

απαγορεύεται να επιστρέψουν. 

Απαγορεύεται αυστηρά οι αθλητές να παρακολουθούν διανομές που έχουν παίξει σε άλλο τραπέζι, 

είτε στο κλειστό είτε στο ανοικτό δωμάτιο. Μετά το τέλος του γύρου παραμένουν στο τραπέζι τους ή 

εξέρχονται της αίθουσας.  

Ηλεκτρονικές συσκευές: Κατά την διάρκεια των αγώνων και μέσα στον αγωνιστικό χώρο 

απαγορεύεται αυστηρότατα η χρήση από τους αθλητές και τους θεατές οποιασδήποτε συσκευής 

τηλεπικοινωνίας, ενδοεπικοινωνίας ή σύνδεσης με το Διαδίκτυο, όπως είναι τα κινητά τηλέφωνα, τα 

ασύρματα τηλέφωνα, τάμπλετ, λάπτοπ κ.λπ. Εάν οι αθλητές ή οι θεατές έχουν μαζί τους τέτοιες 

συσκευές, υποχρεούνται να τις παραδίδουν, πριν την έναρξη κάθε ημιχρόνου, στον διαιτητή. Εάν 

εμφανιστεί τέτοια συσκευή, ακόμα και αν είναι απενεργοποιημένη, η ποινή είναι αυτόματη και 

μπορεί να φτάσει, σε περίπτωση υποτροπής, σε αποβολή του αθλητή από τον αγώνα και μηδενισμό 

της ομάδας του. Οι θεατές αποβάλλονται από την αίθουσα χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.  

Αντικαταστάσεις: Απαγορεύονται οι πλήρεις προσωρινές ή οριστικές αντικαταστάσεις (άρθρο 

2.2.15.6 των κανονισμών της ΕΟΜ). Στις 4μελείς ή 5μελείς ομάδες επιτρέπεται προσθήκη αθλητή 

εφόσον αυτός δεν αγωνίστηκε σε οποιοδήποτε στάδιο, προκριματικό ή τελικό, και οποιαδήποτε 

ενότητα κατηγοριών του πρωταθλήματος. 

Δικαιώματα συμμετοχής: Τα δικαιώματα συμμετοχής ορίζονται σε 100 ευρώ ανά ομάδα. Κάθε 

αθλητής που κατοικεί μόνιμα εκτός νομού Αττικής απαλλάσσεται από την καταβολή δικαιωμάτων 

κατά το ποσοστό συμμετοχής του (πχ. αν ομάδα αποτελείται από 5 μέλη και έχει έναν αθλητή που 

απαλλάσσεται, η ομάδα καταβάλλει 80 ευρώ). 
 
Διαιτητής – Επιτροπή Εφέσεων 
 
Διαιτητής θα είναι ο Ν. Κηπουρός, Εθνικός διαιτητής της ΕΟΜ. 
 
Επιτροπή Εφέσεων: Θα ανακοινωθεί πριν την έναρξη των αγώνων 

Παρατηρητής αγώνα: Α. Φράγκος. 

 
Οι αποφάσεις της Επιτροπής Εφέσεων για τους αγώνες της ημιτελικής φάσης είναι τελεσίδικες 

σύμφωνα με το άρθρο 2.4.5.2 των Πάγιων Κανονισμών της ΕΟΜ. 

 

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ - ΚΙΝΗΣΗ 

 

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ Α’ 
 

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ B’ 
Α/Α ΟΜΑΔΑ: ΔΙΑΛΥΝΑΣ Α 

 
Α/Α ΟΜΑΔΑ: ΕΙΝΤΙ ΜΣ 

1 

1623 ΔΙΑΛΥΝΑΣ Α 
 

2 

0361 ΕΙΝΤΙ ΜΣ 

1624 ΔΙΑΛΥΝΑΣ Μ 
 

4180 ΒΡΟΥΣΤΗΣ Β 

1341 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ Ν 
 

1253 ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ Α 

1927 ΚΟΥΦΑΚΗΣ Ε 
 

3051 ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ Μ 

7296 ΚΕΡΑΜΑΡΗ Σ 
 

0554 ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Φ 

    
 

0304 ΔΕΛΗΜΠΑΛΤΑΔΑΚΗΣ Ν 
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Α/Α ΟΜΑΔΑ: ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ Ν 
 

Α/Α ΟΜΑΔΑ: ΡΟΥΣΣΟΣ Π 

3 

1129 ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ Ν 
 

4 

7065 ΡΟΥΣΣΟΣ Π 

2443 ΒΟΛΙΩΤΗΣ Α 
 

5223 ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ Κ 

3446 ΤΣΕΒΗΣ Ν 
 

1455 ΦΙΛΙΟΣ Α 

5079 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Γ 
 

1112 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ 

0336 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ 
 

4474 ΔΟΞΙΑΔΗΣ Κ 

1690 ΜΠΟΖΕΜΠΕΡΓΚ Κ 
 

3348 ΚΟΥΚΟΥΣΕΛΗΣ Α 

 

 

Τραπέζι 1 Τραπέζι 2 Τραπέζι 3 Τραπέζι 4 

Α1 vs Α2 B1 vs Β2 Α2 vs A1 Β2 vs B1 

 

Στο 1ο νοκ-άουτ (ημιτελικοί), στα ημίχρονα με μονό αριθμό Home team είναι οι Ομάδες Α1 και Β1 
ενώ στα ημίχρονα με ζυγό αριθμό οι Ομάδες Α2 & Β2. 
 
Στο νοκ-άουτ, για τις θέσεις 1 – 2, στα ημίχρονα με μονό αριθμό Home Team είναι η ομάδα που 

νίκησε στον ημιτελικό με τα περισσότερα Imps και στο νοκ-άουτ για τις θέσεις 3 – 4 στα ημίχρονα 

με μονό αριθμό Home Team είναι η ομάδα που έχασε με τα λιγότερα Imps. Σε περίπτωση 

ισοβαθμίας θα γίνει κλήρωση.  

Η σύνθεση των ζευγών σε κάθε τραπέζι καθορίζεται ανάλογα με τις επιλογές των ομάδων και μπορεί 

να παραμείνει η ίδια σε 2 ή και περισσότερα ημίχρονα.   
 
Κάθε συμμετέχων συμφωνεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της προκήρυξης του 

πρωταθλήματος, του παρόντος ειδικού κανονισμού, και τις σχετικές διατάξεις των κανονισμών της 

ΕΟΜ και του ΔΚΑΜ/2007. 
 

Από την Επιτροπή Αγώνων της ΕΟΜ 


