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Έναρξη Τουρνουά ΚΟΑΜ για το 2021, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 19:00! 
 
Σχεδόν επτά μήνες μετά το τελευταίο μας τουρνουά, ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε 
και πάλι τους δια ζώσης αγώνες μας, σύμφωνα με την απόφαση της ΕΟΜ για την 
έναρξη των αγωνιστικών δραστηριοτήτων (δείτε την εδώ). Μετά τη συνεδρίαση του 
ΔΣ την Δευτέρα, 24 Μαΐου, ελήφθησαν οι ανάλογες αποφάσεις ώστε να ξεκινήσουν 
και πάλι τα τουρνουά μας, αρχής γενομένης την Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021 και ώρα 
19:00 στο Lunatico. Πιο συγκεκριμένα: 
 
 
 

1) Για το καλοκαίρι του 2021, ο ΚΟΑΜ θα δραστηριοποιείται στον εξωτερικό 
χώρο της καφετέριας «Lunatico», εντός του Παλαιού Ψυχιατρείου Κέρκυρας. 
Κάνοντας κλικ εδώ, μπορείτε να δείτε το χάρτη. 

2) Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας 
και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, το Μπριτζ κατατάσσεται στα 
Αθλήματα Χαμηλής Επικινδυνότητας. Η ΕΟΜ διαθέτει εγκεκριμένο 
υγειονομικό πρωτόκολλο (δείτε το εδώ). 

3) Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να κάνουν υποχρεωτικά Rapid Test κάθε 3 
εβδομάδες και να επιδεικνύουν το αρνητικό αποτέλεσμα στον υπεύθυνο 
COVID του Ομίλου. Προσοχή: μόνο Rapid Test και όχι Τεστ Μοριακής 
Ανίχνευσης (PCR) ή αυτοδιαγνωστικό (Self Test). Για την Κέρκυρα, Δωρεάν 
Rapid Test γίνονται στις εγκαταστάσεις της Ιατροχειρουργικής Εταιρείας 
Κέρκυρας, Σκαραμαγκά 4, τηλ. 2661039615 (Χάρτης). 

4) Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσέρχονται το πολύ 15 λεπτά πριν την 
έναρξη στο χώρο, ώστε να θερμομετρούνται και να καταγράφονται τα 
στοιχεία τους σε ειδικό έντυπο της ΓΓΑ από τον υπεύθυνο Covid του ομίλου. 
Αθλητές οι οποίοι δεν επιδεικνύουν αρνητικό αποτέλεσμα Rapid Test ή 
έχουν θερμοκρασία 37,0oC και άνω σε τρεις διαδοχικές μετρήσεις, ΔΕΝ ΘΑ 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ. 

5) Οι Ταυτόχρονες ημερίδες, θα ξεκινήσουν την 14η Ιουνίου. Μέχρι τότε, οι 
ημερίδες θα είναι ανεξάρτητες με προμοιρασμένες διανομές. Το δικαίωμα 
συμμετοχής, ορίζεται σε €6,00.  

6) Οι δηλώσεις συμμετοχής, θα πρέπει να δίνονται έγκαιρα στον κο Κουτσάκο 
(6980821599) ώστε να τακτοποιούνται οι τεχνικές λεπτομέρειες του 
τουρνουά έγκαιρα και να μην υπάρχουν καθυστερήσεις στην έναρξη. 

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 εκτός του χώρου των 
αγωνιστικών τραπεζιών και μόνο κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων. 

8) Στο τέλος του τουρνουά, 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. 

9) Δεν επιτρέπεται η παρακολούθηση διανομών από κανέναν (ούτε καν από το 
Διαιτητή) και σε καμία φάση του τουρνουά. 

10) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα παραπάνω, ο Διαιτητής μετά από 
υπόδειξη του υπεύθυνου Covid, 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 του τουρνουά, 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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