
 

 

Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2019 

Αριθ. Πρωτ.  220/19/ΠΜ/αμ  

Προς όλα τα Σωματεία – Μέλη 

     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 78/19 

Εορταστικές Ημερίδες Παίδων (U16) 

Η Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ διοργανώνει το Εορταστικές Ημερίδες Παίδων 5ης 

βαθμίδος ως εξής: 

1. Ημερομηνίες διεξαγωγής 

 

1η ημερίδα: Σάββατο ή Κυριακή 21 & 22 Δεκεμβρίου 2019 εορταστικό 

Χριστουγέννων  

2η ημερίδα  Σάββατο ή Κυριακή 22 & 23 Φεβρουαρίου 2020 εορταστικό 

Αποκριών  

3η ημερίδα Σάββατο ή Κυριακή 9 & 10 Μαΐου 2020 εορταστικό Πάσχα  

 

2. Τόπος διεξαγωγής 

Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί στα Σωματεία που πραγματοποιούν μαθήματα σε παιδιά 

και το κάθε Σωματείο θα επιλέξει ημέρα και ώρα διεξαγωγής, με βάση τις παραπάνω 

ημερομηνίες. 

3. Συμμετοχή 

        Στον αγώνα δικαιούνται να συμμετέχουν παιδιά γεννημένα μετά την 01/01/2004 

για την 1η ημερίδα και γεννημένα μετά την 01/01/2005 για τις επόμενες.  

       Ο αγώνας στοχεύει στη χαρά της συμμετοχής των μαθητών/τριών – αθλητών/τριων 

και στη βιωματική προώθηση του φίλαθλου πνεύματος και  του σεβασμού του 

αντιπάλου. Σ’ αυτό το πνεύμα παρακαλούμε για τη βοήθεια των συνοδών στην ομαλή 

διεξαγωγή των αγώνων και την κόσμια συμπεριφορά μαθητών/τριών και φιλάθλων. 

Δεν θα υπάρχουν χρηματικά δικαιώματα συμμετοχής. 

4. Τεχνικά στοιχεία 

Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί με βάσει τους κανονισμούς του Αγωνιστικού Μπριτζ, 

Θα παιχθούν κατ’ ελάχιστο 12 διανομές. 

Η γενική κατάταξη θα προκύψει μετά το τέλος όλων των ημερίδων. 

 



5. Master Points – Έπαθλα 

Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθούν αναμνηστικά δώρα. 

Στο πρώτο ζεύγος κάθε ημερίδας για όλα τα Σωματεία θα δοθούν αναμνηστικά μετάλλια 

και έπαθλο θα δοθεί στα πρώτα τρία ζεύγη της στγκεντρωτικής γενικής κατάταξης. 

6. Διαιτητές - Επιτροπή Εφέσεων 

Διαιτητής του αγώνα θα είναι διαπιστευμένος εκπαιδευτής και πτυχιούχος διαιτητής της 

ΕΟΜ με βοηθούς τους εκπαιδευτές των παιδιών.  

7. Οργανωτική Επιτροπή 

Είναι η Επιτροπή Εκπαίδευσης της ΕΟΜ που αποφασίζει με τα παρόντα μέλη της, 

τελεσίδικα, για οποιοδήποτε οργανωτικό θέμα προκύψει, χωρίς να τίθεται θέμα 

απαρτίας.  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οτιδήποτε δεν διευκρινίζει αυτή η προκήρυξη, θα ανακοινωθεί με 

Ειδικό Κανονισμό. 
 
 

Για το ΔΣ της ΕΟΜ 

                     

                           Ο Πρόεδρος                                               Γεν. Γραμματέας    

          

  

                 Αλέξανδρος Αθανασιάδης                              Παναγιώτης Μαρσώνης                             

 


