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Αθήνα, 24 Αυγούστου 2021 

Αριθ. Πρωτ.52/21  
Προς όλα τα Σωματεία – Μέλη 

  

Ανακοίνωση  11/2021 

 

Πρωτάθλημα Μικτών Ζευγών 

2021 
 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1 - 16, 1 – 11, 1 - 9 και 1 - 6 
 

 

Η Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ προκηρύσσει το Πρωτάθλημα Μικτών ζευγών για το 2021. Οι αγώνες 

όλων των κατηγοριών θα διεξαχθούν στο λεκανοπέδιο της Αττικής. 
 

1. Γενικά, τόπος και χρόνος διεξαγωγής 
 
Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε τέσσερις ενότητες κατηγοριών: 1-16, 1-11, 1-9 και 1-6. Κάθε ενότητα θα 

είναι ανεξάρτητη και θα έχει την δική της κατάταξη και βαθμούς διάκρισης και τους δικούς της νικητές. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνουν ανεξάρτητα οι αγώνες των ενοτήτων κατηγοριών 1-11, 1-9 και 1-

6 είναι στην κάθε μία ξεχωριστά να συμμετέχουν, τουλάχιστον, 14 ζεύγη. Σε αντίθετη περίπτωση θα 

ενοποιηθούν, εκτός εάν δοθεί ειδική άδεια από το ΔΣ της ΕΟΜ. 

 

Ημερομηνίες διεξαγωγής και ώρες έναρξης κάθε ημερίδας: 

 

Παρασκευή 17    Σεπτεμβρίου 20:30 

Σάββατο 18   Σεπτεμβρίου 19:30 

Κυριακή    19   Σεπτεμβρίου 19:30 

 

Τόποι διεξαγωγής:   
Κατηγορία 1-16: Στις θερινές εγκαταστάσεις του Όμιλου Αγωνιστικού Μπριτζ Κηφισιάς (Καστρίτσειο), 

Καποδιστρίου 17. Φιλοθέη, τηλ 698 744 4414 

Κατηγορία 1-11: Στις εγκαταστάσεις του Αγωνιστικού Όμιλου Μπριτζ Ψυχικού (Α.Ο.Μ.Ψ.), Ταϋγέτου 23, 

15452  Π. Ψυχικό, τηλ 210 6712609, 6944 301255 

Κατηγορία 1-9: Στις εγκαταστάσεις του Αγωνιστικού Όμιλου Μπριτζ Βουλιαγμένης (Α.Ο.Μ.Β.), 
Βουλιαγμένης 85, 166 74 Γλυφάδα,, τηλ. 210 965 1944, 697 324 8625 
 
Κατηγορία 1-6: Στις εγκαταστάσεις του Αγωνιστικού Όμιλου Μπριτζ Βουλιαγμένης (Α.Ο.Μ.Β.), 

Βουλιαγμένης 85, 166 74 Γλυφάδα,, τηλ. 210 965 1944, 697 324 8625. 

 

http://goo.gl/maps/FlrB
http://goo.gl/maps/FlrB
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2. Δικαίωμα και δήλωση συμμετοχής 
 
Στο πρωτάθλημα δικαιούνται να συμμετάσχουν όλοι οι κάτοχοι αγωνιστικού δελτίου της ΕΟΜ που 

έχουν καταβάλει το παράβολο για το 2021, υπό τον όρο ότι το κάθε ζεύγος θα αποτελείται από έναν 

άνδρα και μία γυναίκα. 

Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να γίνουν μετά τη δημοσίευση του νέου πίνακα Βαθμών Διάκρισης 

που θα γίνει την Πέμπτη 02 Σεπτεμβρίου 2021.   
Κάθε συμμετέχων συμφωνεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας προκήρυξης, 

όπως και όλες τις σχετικές διατάξεις του ΔΚΑΜ/17 και των κανονισμών της ΕΟΜ.  
Τα δικαιώματα συμμετοχής ορίζονται σε 25 € ανά αθλητή/τρια. Οι γεννηθέντες την 01-01-1996 ή 

αργότερα, ως και οι στρατευμένοι, δικαιούνται εκπτώσεως 50% στο προαναφερθέν ποσό. Οι γεννηθέντες 

την 01-01-2003 ή αργότερα δεν καταβάλλουν δικαιώματα συμμετοχής. Οι αθλητές που επιδοτούνται από 

τον ΟΑΕΔ ως άνεργοι θα έχουν έκπτωση 50% υποβάλλοντας αντίγραφο της σχετικής απόφασης του 

ΟΑΕΔ.  
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι την Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 12:00 με 

καταχώρηση μέσω της ιστοσελίδας της ΕΟΜ www.hellasbridge.org . Σε περίπτωση προβλήματος 

επικοινωνείτε με τα Γραφεία της ΕΟΜ, τηλ. 210 7480400-2 και ώρες 10:00 - 17:30, από Δευτέρα έως 

Παρασκευή.  
Μετά την παραπάνω προθεσμία, μπορεί να γίνουν δεκτές από την ΕΟΜ συμμετοχές, με απόφαση της 

Επιτροπής Αγώνων, εφόσον εξυπηρετείται η κίνηση του αγώνα και κατά σειρά προτεραιότητας. 
 

3. Τρόπος και τόπος και χρόνος διεξαγωγής 
 
Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε τρεις ημερίδες με το σύστημα βαθμολογίας «ακεραίου τοπ». Η γενική 

κατάταξη θα προκύψει με άθροιση των match points και στις τρεις ημερίδες και μετατροπή του συνόλου 

σε ποσοστό επί τοις εκατό.  
Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον ΔΚΑΜ/17 και τους ισχύοντες κανονισμούς της ΕΟΜ.  
Οι διανομές θα είναι προμοιρασμένες από ηλεκτρονικό υπολογιστή, χωρίς απολύτως κανένα περιορισμό. 

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο.  
Θα χρησιμοποιηθούν επίσης οι μηχανές καταχώρησης αποτελεσμάτων Bridgemates σε όλες τις ενότητες. 
 

4. Βαθμοί Διάκρισης – Έπαθλα  
 
Οι αγώνες όλων των ενοτήτων κατηγοριών ανήκουν στην 3η βαθμίδα. Θα απονεμηθούν στους 

δικαιούχους τα αντίστοιχα μαύρα, χρυσά και πλατινένια master points. 

Έπαθλα θα απονεμηθούν στα 3 πρώτα ζεύγη της γενικής κατάταξης του κάθε  αγώνα.   
 

5. Διαιτητές – Επιτροπή Εφέσεων - Παρατηρητές 
 
Θα ανακοινωθούν με τον Ειδικό Κανονισμό πριν την έναρξη των αγώνων. 
 

6. Οργανωτική Επιτροπή 
 
Είναι η Επιτροπή Αγώνων της ΕΟΜ, που είναι αρμόδια για οποιοδήποτε οργανωτικό θέμα προκύψει και 

αποφασίζει με τα παρόντα μέλη της τελεσίδικα. Σε περίπτωση απουσίας αποφασίζει ο διαιτητής. 

 

7. Συσκευές επικοινωνίας – Κάπνισμα – Ηλεκτρονικό τσιγάρο  
 
Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ή άλλων συσκευών επικοινωνίας. Απαγορεύεται το 

κάπνισμα ή το ηλεκτρονικό τσιγάρο στον αγωνιστικό χώρο. Οι παραβάτες θα διώκονται πειθαρχικά από 

τον διαιτητή.  

 

 

http://www.hellasbridge.org/
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8. Ειδικοί Όροι - Λεπτομέρειες 
 
α. Συστήματα-συμβάσεις  

Στον αγώνα ενοτήτων κατηγοριών 1-16, 1-11 ισχύει ο "Γενικός Κατάλογος Συμβάσεων της 

ΕΟΜ".  

Στον αγώνα της ενότητας 1-9 ισχύει ο "Περιορισμένος Κατάλογος Συμβάσεων Γ΄ της ΕΟΜ".  
Στον αγώνα της ενότητας 1-6 ισχύει ο "Περιορισμένος Κατάλογος Συμβάσεων Β΄ της ΕΟΜ".  

 
Απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε συστήματος ή συμβάσεως που δεν έχει εγκριθεί από την ΕΟΜ (βλ. 

επετηρίδα ΕΟΜ) και δεν περιγράφεται αναλυτικά στην κάρτα συμβάσεων. Σε αντίθετη περίπτωση, ο 

διαιτητής μπορεί να καταργήσει τη χρήση ορισμένων συμβάσεων ή ακόμη και να επιβάλει τη χρήση της 

κίτρινης κάρτας της ΕΟΜ ή απολύτως φυσικού συστήματος (μόνο Stayman και Blackwood). 
 
β. Οδοιπορικά  
Αθλητές που θα συμμετάσχουν στον αγώνα και αποδεδειγμένα κατοικούν μόνιμα εκτός της ευρύτερης 

Περιφέρειας Αττικής, δεν θα καταβάλουν δικαιώματα συμμετοχής. 
 
Οτιδήποτε δεν διευκρινίζει αυτή η προκήρυξη, ως και διάφορα στοιχεία που θα προκύψουν εν τω μεταξύ, 

θα ανακοινωθούν με Ειδικό Κανονισμό ή με νεότερη ανακοίνωση της ΕΟΜ. 
 
 

Από την Επιτροπή Αγώνων της ΕΟΜ 


