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Αριθ. Πρωτ. 75/21 

 

SWISS ΖΕΥΓΩΝ 2021 
 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1-6 
Μετά τις δηλώσεις συμμετοχής και λαμβανομένων υπόψη της προκήρυξης των 

αγώνων και των διατάξεων των Παγίων Κανονισμών της ΕΟΜ, προέκυψαν τα εξής 
στοιχεία:  

Συμμετέχουν  18  ζεύγη στην κατηγορία 1-6. Ο αγώνας θα γίνει σε 12 γύρους των 
6 διανομών ο καθένας. 

 
1.Τρόπος διεξαγωγής - Γενικά 
 

Ο αγώνας θα διεξαχθεί σε τρεις ημερίδες με βαθμολογία matchpoints. Το αποτέλεσμα 
κάθε συνάντησης θα εξάγεται επίσης σε matchpoints. Η κίνηση θα είναι Delayed 
Swiss χωρίς γύρο-ους με Δανικό σύστημα. Για τον πρώτο γύρο έγινε τυχαία κλήρωση 
μεταξύ όλων των συμμετεχόντων χωρίς seeding. Τα ζεύγη με μονό αριθμό θα 
κάθονται στον άξονα ΒΝ. Στον δεύτερο γύρο όλες οι ΑΔ θα ανέβουν ένα τραπέζι ενώ 
οι ΒΝ θα μείνουν σταθεροί. Το seeding του 3ου γύρου θα καθοριστεί βάσει των 
αποτελεσμάτων του 1ου γύρου και το ίδιο σύστημα Delayed Swiss θα συνεχιστεί 
απαράλλαχτο μέχρι το τέλος του τουρνουά. Από το 3ο γύρο και μετά ΒΝ στα μονά 
τραπέζια θα είναι το ζεύγος που είναι υψηλότερα στη βαθμολογία ενώ στα ζυγά 
τραπέζια ΒΝ θα είναι το ζεύγος που είναι χαμηλότερα στη βαθμολογία.  

Σε κάθε γύρο οι αθλητές θα λαμβάνουν στο τραπέζι που παίζουν μια "μίνι ατομική 
κάρτα" από την οποία θα ενημερώνονται για τα σκορ τους στον προηγούμενο γύρο, 
το συνολικό ποσοστό τους, το ranking τους και σε ποιο τραπέζι θα αγωνιστούν στον 
επόμενο γύρο και εναντίον ποιων αντιπάλων.  

Στην περίπτωση που o αριθμός των συμμετεχόντων ζευγών είναι μονός το τελευταίο 
ζεύγος της κατάταξης θα έχει bye και θα παίρνει το 60% των matchpoints κάθε 
διανομής του γύρου. Κάθε ζεύγος μπορεί να έχει bye μόνο μία φορά. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελική κατάταξη ισχύει ο κανονισμός της ΕΟΜ 
2.2.19.2.  
Οι διανομές θα είναι προμοιρασμένες από computer, αλλά διευκρινίζεται ότι θα είναι 
απολύτως τυχαίες και χωρίς κανένα περιορισμό. 
  
Η διάρκεια του κάθε γύρου θα είναι 45 λεπτά. Μεταξύ των γύρων θα υπάρχει 
ολιγόλεπτο διάλειμμα.  
Μaster points: Ο αγώνας 1- 6 ανήκει στην 3η βαθμίδα και απονέμει master points 
στην τελική κατάταξη καθώς και σε κάθε ημερίδα.  
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Όλα τα ζεύγη πρέπει υποχρεωτικά να έχουν κάρτες συμβάσεων. Σε αντίθετη 
περίπτωση είναι στην κρίση του διαιτητή να απαγορεύσει τη χρήση οποιασδήποτε 
σύμβασης πλην αυτών που περιλαμβάνονται στην Κίτρινη κάρτα συμβάσεων της 
ΕΟΜ. Η ποινή για έλλειψη κάρτας συμβάσεων σε περίπτωση λανθασμένης εξήγησης 
είναι αυτόματη.  
Απαγορεύεται αυστηρά οι παίκτες να παρακολουθούν διανομές που έχουν παίξει σε 
άλλο τραπέζι. Μετά το τέλος του γύρου παραμένουν στο τραπέζι τους ή εξέρχονται 
της αίθουσας.  
Αθλητής θα μπορεί να βγαίνει από τον αγωνιστικό χώρο μόνο κατόπιν αδείας του 
διαιτητή. Οι παραβάτες θα διώκονται πειθαρχικά από τον διαιτητή.  
Απαγορεύεται εντελώς η χρήση κινητών τηλεφώνων ή άλλων συσκευών 
επικοινωνίας. Εφόσον παίκτης βρεθεί να φέρει τέτοια συσκευή κατά τη διάρκεια των 
αγώνων, ακόμα και απενεργοποιημένη, η ποινή από τον διαιτητή είναι αυτόματη. 
Απαγορεύεται επίσης εντός της αίθουσας των αγώνων το κάπνισμα, όπως και το 
ηλεκτρονικό τσιγάρο. Η ποινή από τον διαιτητή είναι αυτόματη. 
 
Κάθε αθλητής που θα συμμετάσχει στους αγώνες θα πρέπει απαραίτητα να έχει 
καταβάλει το παράβολο του αγωνιστικού του δελτίου για το 2021. 

 
2.Τόπος και χρόνος διεξαγωγής 

 
Ο αγώνας του Ζευγών Swiss, κατηγορίας 1-6, θα γίνουν στις εγκαταστάσεις 
Αθλητικός Όμιλος “Ταταύλα” (Α.Ο.Τ.), Φιξ & Ζεφύρου 1-3, 175 64 Π. Φάληρο, τηλ. 210 940 
8740.  

Οι ώρες έναρξης και το πρόγραμμα έχει ως εξής: 

Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 20:30 4 συναντήσεις 
Σάββατο 16 Οκτωβρίου 18:00 4 συναντήσεις 
Κυριακή 17 Οκτωβρίου 11:00 4 συναντήσεις 

 
3. Διαιτητές 

 
Διευθυντής του αγώνα θα είναι o Επίσημος διαιτητής της ΕΟΜ Θ. Δημητρόπουλος 
 

4. Επιτροπή Εφέσεων  

Οποιαδήποτε έφεση θα εκδικάζεται από τον Εθνικό Διαιτητή Δ. Μπάλλα, η απόφαση 
του οποίου θα είναι τελεσίδικη. Μέχρι να εκδοθεί η απόφαση επί της έφεσης και για 
ένα ή περισσότερους γύρους ο αγώνας μπορεί να συνεχιστεί με το seeding που έχει 
γίνει σύμφωνα με την απόφαση του διαιτητή. Έφεση σε απόφαση του διαιτητή στον 
τελευταίο γύρο θα εκδικαστεί από τη μόνιμη επιτροπή εφέσεων της ΕΟΜ. 

   
5. Συμμετέχοντες, αρίθμηση και αρχικές θέσεις 
 
Α/Α ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

16 13157 ΛΟΥΡΑΝΔΑΚΗ Χ 5 14384 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ε 4 
15 14619 ΓΚΕΚΑ Ε 3 14906 ΚΑΡΑΦΩΤΙΑ ΜΑ 3 

2 13926 ΜΑΝΙΑΤΑΚΗΣ Ε 6 14423 ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ Ε 6 
3 15001 ΜΑΝΩΛΕΣΟΥ Σ 5 14591 ΣΙΜΙΤΖΗΣ Γ 5 
1 14826 ΡΗΝΙΟΥ Δ 3 14584 ΨΩΜΑ Θ 2 

14 13886 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΟ 3 13889 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Τ 4 
4 13709 ΛΕΜΠΕΣΗ Δ 3 12308 ΔΙΟΜΑΤΑΡΗ Β 5 

17 13496 ΤΡΟΧΑΝΗ Μ 4 14008 ΚΙΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Ι 4 
5 13666 ΚΥΚΑΛΟΣ Π 6 13657 ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Χ 6 
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18 13925 ΔΡΑΖΙΝΟΣ Β 6 13742 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑ. 5 
6 14031 ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΣ Π 5 14598 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ Τ 4 

13 14028 ΧΝΑΡΗ Ε 6 14347 ΓΛΑΡΙΤΗΣ Σ 5 
7 14445 ΒΑΜΒΑΚΟΣ Ν 4 14449 ΒΑΜΒΑΚΟΥ Π 4 

12 14003 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗ 5 14002 ΚΙΤΣΟΣ Ι 6 
8 12363 ΓΙΑΝΝΟΥ Α 5 10912 ΚΑΡΑΚΟΥΒΕΝΙΔΟΥ Ε 5 

11 13595 ΣΤΕΡΓΙΟΥ Ι 6 12635 ΠΟΥΛΑΚΗ Α 5 
9 12626 ΣΚΑΜΑΓΚΑ Ε 5 12064 ΔΟΥΚΑ ΕΙ 5 

10 12450 ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗ Ε 5 13641 ΤΣΟΥΦΙΟΣ Δ 5 
 
 
Η κλήρωση για την παραπάνω αρίθμηση των ζευγών έγινε δημοσία στα γραφεία της 
ΕΟΜ. 
Κάθε συμμετέχων-ουσα συμφωνεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους 
του παρόντος ειδικού κανονισμού και της προκήρυξης, όπως και όλες τις σχετικές 
διατάξεις των κανονισμών της ΕΟΜ και του ΔΚΑΜ/2017 . 
 

Η Επιτροπή αγώνων της ΕΟΜ
 


