
Πρόγραμμα αγώνων 

 
Παρασκευή  26 Ιουνίου  ώρα   20:30 
Σάββατο       27 Ιουνίου  ώρα   19:30 

Κυριακή       28 Ιουνίου  ώρα   19:30 

 

Έπαθλα 
Κατηγορία Όπεν 

1ος Γεν. κατάταξης 
2ος Γεν. κατάταξης 
3ος Γεν. κατάταξης 
1ο ζεύγος κάθε ημερίδας 
 
Κατηγορία 1 - 9 

1η ομάδα Γεν. κατάταξης 
2η ομάδα  Γεν. κατάταξης 
 
Κατηγορία 1 - 6 

1η ομάδα Γεν. κατάταξης 
2η ομάδα Γεν. κατάταξης 
 
 
Διαιτητής: 
Θύμιος Δημητρόπουλος  
 
 
 

Α. Ο. Τ.  
Καλοκαιρινοί Αγώνες 
26-27-28 Ιουνίου 2020 

3ήμερο Grand-Prix Όπεν* , 

Ομάδες 1-9 , 1-6** 
 

Γενικοί Όροι 
 Σε περίπτωση ισοβαθμίας το έπαθλο απονέμεται 
στον αθλητή με τα λιγότερα Master points, 
σύμφωνα με την τελευταία κατάσταση της ΕΟΜ. 

                                                                             Τα δικαιώματα συμμετοχής ορίζονται σε 8 € ανά 
ημερίδα και 20 €  για όλες εφόσον κάποιος τα 
καταβάλλει κατά την πρώτη ημερίδα. 
Δικαιώματα συμμετοχής Ομάδων:  80 € / ομάδα 
Στις ομάδες 1-6 μπορούν να συμμετάσχουν μέχρι 2 
παίκτες κατ. 7 αρκεί το άθροισμα να μην ξεπερνά 
το 24. 
Στις ομάδες 1-9 μπορούν να συμμετάσχουν μέχρι 2 
παίκτες κατ. 10 αρκεί το άθροισμα να μην ξεπερνά 
το 36. 

Ο αγώνας ανήκει στην 4η βαθμίδα και θα 

διεξαχθεί σύμφωνα με τον ΔΙΚΑΜ/17 και τους 
πάγιους κανονισμούς της ΕΟΜ. 

 
Θα αποδοθούν δε οι αναλογούντες βαθμοί νίκης 
(Μαύρα‐Χρυσά - Placing). 
Εάν κάποιος αγωνισθεί σε όλες τις ημερίδες, στη 
Γενική κατάταξη δεν λαμβάνεται υπ’ όψη το 
χειρότερο ποσοστό που έχει κάνει. 

                                                                                            Δηλώσεις συμμετοχής          
 υποχρεωτικέςστο site της Ε.Ο.Μ. 
Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με το Υγειονομικό Πρωτόκολλο για το Αγωνιστικό Μπριτζ, που είναι 
αναρτημένο στη σελίδα της ΓΓΑ και την ΕΟΜ και σύμφωνα με τις οδηγίες περί ασφαλούς άσκησης της 
Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της ΓΓΑ και ορίζει: υποχρεωτική χρήση μασκών από τους 
αθλητές, χρήση αντισιπτηκών, θερμομέτρηση, απόσυρση διανομών - κουτιών αγορών και αλλαγή τσόχας 
με την λήξη της ημερίδας , απολύμανση τραπεζοκαθισμάτων καθημερινά. 

με την δήλωση συμμετοχής οι αθλητές αποδέχονται τα παραπάνω 

*    η κίνηση ζευγών θα γίνει σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΟΜ 
** για να γίνουν ομάδες 1-6 & 1-9 απαιτούνται 4 ομάδες ανα κατηγορία ,ενώ σε άλλη περίπτωση θα ενοποιηθούν                                                                    

                                                                    Θ. Δημητρόπουλος: 6942-461390  
 


