
 

 

Πρακτικό 9β της 15 Ιουνίου 2021 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΜ συνεδρίασε σε έκτακτη διαδικτυακή συνεδρίαση την Τρίτη 

15 Ιουνίου 2021 και ώρα 13:00, μέσω webbex. Παρόντα όλα τα μέλη του ΔΣ και η 

εκπρόσωπος της επιτροπής Νέων κα Κορώνη Μ 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Θέματα Προέδρου 
Εθνική ομάδα Γυναικών 

Το ΔΣ συζήτησε το θέμα της συμμετοχής εθνικής ομάδας γυναικών στους διαδικτυακούς 

αγώνες της EBL. Μετά από διάφορες απόψεις που εκφράστηκαν, αποφασίστηκε να εκδοθεί 

η εξής ανακοίνωση: 

Το ΔΣ της ΕΟΜ στην έκτακτη συνεδρίασή του της 15/6/2021 αποφάσισε τη 
συμμετοχή της χώρας μας και με γυναικεία εθνική  ομάδα στους διαδικτυακούς 
αγώνες της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μπριτζ (EBL), που θα διεξαχθούν το χρονικό 
διάστημα 23 έως 28 Αυγούστου 2021.  
Οι αγώνες αυτοί αποτελούν κριτήριο για την επιλογή των ομάδων που θα 
εκπροσωπήσουν την EBL στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2022.  
Η ΕΟΜ θα καλύψει τα έξοδα συμμετοχής της ομάδας στους αγώνες, χωρίς να 
δεσμεύεται για οτιδήποτε στη συνέχεια.  
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες να στελεχώσουν την  εθνική ομάδα αθλήτριες, να 
δηλώσουν τη συμμετοχή τους ως ζεύγη, στέλνοντας μήνυμα στο 
manager@hellasbridge.org έως την Παρασκευή 25/6/2021.   
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσες αθλήτριες έχουν ΔΔ τουλάχιστον 12 ή έχουν 
συμμετάσχει σε οποιαδήποτε εθνική αποστολή στο παρελθόν.   Ο τρόπος  επιλογής 
της ομάδας θα καθοριστεί από το ΔΣ ανάλογα με τις συμμετοχές. 
 

2. Θέματα Οικονομικής Επιτροπής    
Το ΔΣ ενέκρινε την προκήρυξη για προσφορές εκτυπώσεων των τεσσάρων νέων 
βιβλίων της ΕΟΜ με καταληκτική ημερομηνία την 30/7/2021. Εν τω μεταξύ θα 
ζητηθεί και η εισήγηση της επιτροπής εκπαίδευσης σχετικά με τη διάθεσή τους. 
 

3. Θέματα Αγώνων  
Διαδικτυακό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων                               Εισηγήτρια κα Κορώνη 

Η κα Κορώνη ενημέρωσε το ΔΣ για τις προτάσεις της Επιτροπής Νέων σχετικά με τον 
διαδικτυακό αγώνα που πρώτη φορά θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα. Το ΔΣ 
αποφάσισε την οικονομική κάλυψη του αγώνα στην πλατφόρμα real bridge, ενώ την 
επιτήρηση των αγωνιζομένων θα αναλάβουν εκπρόσωποι Σωματείων, στις πόλεις 
όπου θα διεξαχθούν αγώνες, μετά από έγκριση της ΕΟΜ. 



Εντοπίστηκαν οι απαιτήσεις του ισχύοντος Αθλητικού Νόμου σχετικά με τον αριθμό 
των συμμετεχόντων Σωματείων, ώστε να υπάρχει δυνατότητα μοριοδότησης  και 
αποφασίστηκε η διεξαγωγή του Πρωταθλήματος σε ενιαία κατηγορία και μόνο υπό 
την προϋπόθεση ότι καλύπτονται οι απαιτήσεις του Αθλητικού Νόμου για πιθανή 
μοριοδότηση υποψηφίων Ανωτάτων Σχολών. 
  
  


