
 
 
 
 
 

GRAND PRIX “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2021” 4ης ΒΑΘΜΙΔΑΣ 
02, 03 & 04 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

Κατηγοριών 1-6 (και μαθητικό) & ΟΠΕΝ (και 1-9) 
 

 Ο Α.Ο.Μ. «ΑΣΤΕΡΑΣ» ΔΡΑΜΑΣ στα πλαίσια των εορτασμών της απελευθέρωσης της πόλης της 
Δράμας θα πραγματοποιήσει το ενταγμένο στο αγωνιστικό ημερολόγιο της ΕΟΜ  τριήμερο  

 
«Grand-Prix ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ 2021». 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΝΑ 
 

Τόπος Διεξαγωγής: ΠΑΡΚΟ ΚΟΜΝΗΝΩΝ  Ευξείνου Πόντου 49 – Τ.Κ. 66100 – Δράμα 

1η ημερίδα: Παρασκευή, 02 Ιουλίου 2021 και ώρα 18:00 

2η Ημερίδα: Σάββατο, 03 Ιουλίου 2021 και ώρα 17:00 

3η Ημερίδα: Κυριακή, 04 Ιουλίου 2021 και ώρα 10:30 

Δικαιώματα 
συμμετοχής: 

€16/άτομο για δύο ημερίδες, €20/ άτομο για τις τρεις ημερίδες. Ειδικές 
εκπτώσεις (50%) για νέους (γεν. 1.1.1995-), άνεργους, στρατευμένους. 
Ανήλικοι αθλητές (γεν. 1.1.2003-) δωρεάν. 

Τρόπος Διεξαγωγής – 
Τεχνικά στοιχεία: 

 Οι αγώνες είναι 4ης βαθμίδας και θα απονεμηθούν οι αντίστοιχοι 
βαθμοί διάκρισης 

 Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Κατάταξη έχουν μόνον όσοι θα 
λάβουν μέρος σε δύο τουλάχιστον ημερίδες, από τις οποίες  η μία θα 
είναι υποχρεωτικά η τελευταία. Όποιος συμμετέχει και στις τρεις 
ημερίδες αφαιρεί το ποσοστό της χειρότερης ημερίδας, ακόμη και αν 
αυτή είναι η τελευταία. 

 Ο κάθε συμμετέχων θα μπορεί να μην έχει σταθερό συμπαίκτη σε 
κάθε ημερίδα του τουρνουά. 

 Θα απονεμηθούν ειδικά βραβεία στους 3 πρώτους της γενικής 
κατάταξης του κάθε τουρνουά, στους νικητές κάθε ημερίδας, στον 
νικητή των μαθητών και στους νικητές των 1-9 και 1-11. 

 Εφόσον το επιτρέπει το πλήθος των συμμετοχών, το τουρνουά όπεν 
θα είναι stratified  

 

Διαιτησία: Τους αγώνες θα διευθύνει, κατόπιν ειδικής άδειας της ΕΟΜ, ο πτυχιούχος 
διαιτητής  της ΕΟΜ  Οργαντζίδης Ιωάννης  (Α.Μ.  06149). 

Οργανωτική Επιτροπή: Το Δ.Σ. του Α.Ο.Μ. “ΑΣΤΕΡΑΣ” Δράμας 

 



Το βράδυ του Σαββάτου, μετά την ημερίδα, ο ΑΣΤΕΡΑΣ θα παραθέσει μπουφέ,   για τους 
συμμετέχοντες στο τουρνουά.  

 
Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι την Παρασκευή 02/07/2021 στις 14:00 στα email: 
melissinosd@gmail.com       isiab@tee.gr       asteras@hellasbridge.org 
 
Καθώς και στα τηλέφωνα:          6946 469 578 (Αβανίδης Χριστόδουλος) 
    6974 972 274 (Μελισσινός Δημήτρης) 
 
 
 

        Δράμα, 01.06.2021 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
  

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΑΜΠΟΣ 

  

 
 
 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ 

 
 
 

 


