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Έναρξη Προπονητικών Συναντήσεων ΚΟΑΜ κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 19:00! 
 
Μετά την περιπέτεια της καραντίνας και την τρίμηνη αποχή από το «δια ζώσης» 
μπριτζ, ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε ξανά να παίζουμε μπριτζ εκτός διαδικτύου! Για 
να μπορέσουμε να παίξουμε και πάλι το αγαπημένο μας παιχνίδι με ασφάλεια, θα 
πρέπει να γνωρίζουμε κάποια πράγματα και να ακολουθούμε κάποιους κανόνες, 
καθώς υπάρχει εγκεκριμένο Υγειονομικό Πρωτόκολλο (δείτε το εδώ) από τη Γενική 
Γραμματεία Αθλητισμού για το Μπριτζ. Πιο συγκεκριμένα: 
 

1) Για το καλοκαίρι του 2020, ο ΚΟΑΜ θα δραστηριοποιείται στον εξωτερικό 
χώρο της καφετέριας «Lunatico», εντός του Παλαιού Ψυχιατρείου Κέρκυρας. 
Κάνοντας κλικ εδώ, μπορείτε να δείτε το χάρτη. 

2) Τα τουρνουά θα έχουν τον τίτλο «Προπονητικές Συναντήσεις» και θα 
γίνονται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 19:00. Δεν θα είναι ταυτόχρονα και 
δεν θα ανεβαίνουν στο Internet, μέχρι να λάβει απόφαση η Γενική 
Συνέλευση της Ομοσπονδίας. Τουλάχιστον μέχρι τότε, το δικαίωμα 
συμμετοχής ορίζεται σε €5,00. 

3) Η ελάχιστη και η μέγιστη δυνατή συμμετοχή, ορίζεται αντίστοιχα σε 3 και 7 
τραπέζια χωρίς bye. Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος δεν δηλώσει έγκαιρα 
συμμετοχή και τα τραπέζια δεν είναι ολόκληρα, δεν θα μπορεί να 
συμμετάσχει. 

4) Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται αποκλειστικά και μόνο στο τηλέφωνο 
6980821599 και θα κλείνουν μία ώρα πριν την έναρξη, καθώς για τη μορφή 
προπόνησης που θα χρησιμοποιείται, είναι απαραίτητο το ακριβές seeding. 
Μετά από αυτή την ώρα, συμμετοχές θα γίνονται δεκτές μόνο αν 
εξυπηρετείται η κίνηση, καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησης bye. 

5) Οι συμμετέχοντες θα θερμομετρούνται με ανέπαφο θερμόμετρο κατά την 
είσοδό τους στο χώρο. Σε περίπτωση που κάποιος βρεθεί με θερμοκρασία 
36,9ο C και άνω, θα του απαγορεύεται η είσοδος. 

6) Οι προπονητικές συναντήσεις θα διεξάγονται με τη μέθοδο Swiss και 
Βαρόμετρο, με βαθμολογία ζευγών, σε 4 γύρους των 6 διανομών, διάρκειας 
45 λεπτών, με διάλειμμα 5 λεπτών μετά από κάθε γύρο. Οι αρχικές θέσεις 
και οι θέσεις κάθε γύρου θα ανακοινώνονται από το Διαιτητή. Σε κάθε 
τραπέζι θα υπάρχει ένα ολόκληρο σετ 24 διανομών, από το οποίο θα 
παίζονται 6 σε κάθε γύρο, με τη σειρά. Καθώς όλα τα τραπέζια θα παίζουν 
τις ίδιες διανομές σε κάθε γύρο, θεωρείται αυτονόητο το να μην γίνεται 
σχολιασμός των διανομών. 

7) Κατά τη διάρκεια του γύρου, οι παίκτες θα φορούν υποχρεωτικά μάσκα. Ως 
εκ τούτου, κατά τη διάρκεια του γύρου απαγορεύεται η κατανάλωση ποτών, 
νερού, καφέ και φαγητού, όπως επίσης απαγορεύεται το κάπνισμα και το 
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ηλεκτρονικό τσιγάρο. Αυτά, θα επιτρέπονται σε χώρο απόστασης 10+ 
μέτρων από το χώρο των τραπεζιών και μόνο κατά τη διάρκεια των 
διαλειμμάτων. 

8) Ο χειρισμός του Bridgemate γίνεται από έναν και μόνο παίκτη σε κάθε γύρο, 
και η επιβεβαίωση γίνεται οπτικά, το «Accept» το πατάει ο χειριστής αφού 
δείξει την καταχώρηση στους αντιπάλους. 

9) Μετά το τέλος κάθε γύρου, οι συμμετέχοντες θα μεταφέρουν το bidding 
box τους μαζί τους για τον επόμενο γύρο. Συμμετέχοντες τη Δευτέρα που 
γνωρίζουν ότι θα συμμετέχουν και την Τετάρτη, δύνανται να παίρνουν το 
bidding box μαζί τους για απολύμανση. 

10) Στο τέλος της προπονητικής συνάντησης, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να 
απορρίπτουν μάσκες, γάντια και τυχόν σκουπίδια στον κάδο δίπλα στην 
είσοδο και να μην τα αφήνουν στα τραπέζια ή στις βοηθητικές καρέκλες. 

11) Δεν επιτρέπεται η παρακολούθηση διανομών από κανέναν (ούτε καν από το 
Διαιτητή) και σε καμία φάση της προπονητικής συνάντησης. 

12) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα παραπάνω, ο Διαιτητής έχει την 
υποχρέωση να λαμβάνει όλα τα Πειθαρχικά Μέτρα σύμφωνα με τον 
ΔΚΑΜ2017 και τους Παγίους Κανονισμούς της ΕΟΜ. 

 
Συστήνεται επίσης στους συμμετέχοντες να αποφεύγουν χειραψίες και 
εναγκαλισμούς, όπως και να τηρούν τις προβλεπόμενες αποστάσεις σε όλη τη 
διάρκεια της προπονητικής συνάντησης. 
 
Μετά τη λήξη της προπονητικής συνάντησης, οι συμμετέχοντες μπορούν να κάνουν 
χρήση των υπηρεσιών της καφετέριας. Συστήνεται σε όλους η δοκιμή του μεζέ 
μπύρας που διατίθεται, καθώς συνοδεύει επάξια μια παγωμένη μπύρα, ότι πρέπει 
για καλοκαιρινό βραδάκι! 
 
Μπορεί τα παραπάνω να φανούν υπερβολικά ή αχρείαστα σε πολλούς. Δεν είναι 
όμως η κατάλληλη στιγμή για μια τέτοια συζήτηση ενώ η απόλυτη συμμόρφωση με 
αυτούς τους κανόνες, αποτελεί τη μόνη οδό για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να 
απολαμβάνουμε το αγαπημένο μας παιχνίδι δια ζώσης. Σε κάθε περίπτωση, θα 
ενημερωθείτε για οποιαδήποτε αλλαγή ή εξέλιξη αφορά τις παραπάνω οδηγίες, 
έγκαιρα. 
 
Καλό καλοκαίρι σε όλους! 
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