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Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2021  

Αριθ. Πρωτ. 73/21  
Προς όλα τα Σωματεία – Μέλη  

Ανακοίνωση  16/2021 

 

SWISS ΖΕΥΓΩΝ 2021  
 

Η Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ προκηρύσσει το Swiss Ζευγών για το 2021. 
 

1. Γενικά  
Ο αγώνας θα διεξαχθεί σε τέσσερις κατηγορίες, 1-6, 1-9, 1-11 και 1-16 (Open) σε μια τελική φάση. 
 
2. Ημερομηνίες και τόπος διεξαγωγής 
 

Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 20:30 

Σάββατο 16 Οκτωβρίου 18:00 

Κυριακή 17 Οκτωβρίου 11:00 
 
Τόποι διεξαγωγής 
 
Ενότητα 1-16: Αθλητική Ακαδημία Αιγάλεω (Α.Α.Α), Ιερά Οδό 154 & Νάξου, 12242 Αιγάλεω, τηλ 694 7991 661. 

Ενότητα 1-11: Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ Κηφισιάς (Ο.Α.Μ.Κη.),  Κηφισίας 70, 151 25 Μαρούσι, 210 807 9917, 

698 744 4414 

Ενότητα 1-9: Αθηναϊκός Όμιλος Μπριτζ (Α.Ο.Μ.), Μιχαλακοπούλου 181, 115 27 Αθήνα, τηλ. 210 775 9674,      

690 689 0500 

Ενότητα 1-6: Αθλητικός Όμιλος “Ταταύλα” (Α.Ο.Τ.), Φιξ & Ζεφύρου 1-3, 175 64 Π. Φάληρο, τηλ. 210 940 8740 

 

 

3. Δικαίωμα και δήλωση συμμετοχής  
Στον αγώνα δικαιούνται να συμμετάσχουν όλοι οι αθλητές της ΕΟΜ που έχουν καταβάλει το παράβολο 

αγωνιστικού δελτίου για το 2021. Κάθε συμμετέχων με την δήλωση συμμετοχής συμφωνεί και 

αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας προκήρυξης, τις αποφάσεις του ΔΣ της EOM, 

όπως και όλες τις σχετικές διατάξεις των κανονισμών της ΕΟΜ και του ΔΚΑΜ/17.  
Τα δικαιώματα συμμετοχής ορίζονται σε 25 ευρώ ανά αθλητή. Οι γεννηθέντες την 1-1-1996 και μετά, 

δικαιούνται έκπτωση 50%. Οι γεννηθέντες την 1-1-2003 και μετά δεν καταβάλουν δικαιώματα 

συμμετοχής. 

  

https://goo.gl/maps/nfdFjnnoYztXJB8q6
http://goo.gl/maps/VMar
http://goo.gl/maps/ztmH


 

Swiss Ζευγών 2021 - Προκήρυξη 

 

Οι αθλητές που επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ ως άνεργοι θα έχουν έκπτωση 50% καταθέτοντας 

αντίγραφο της σχετικής απόφασης του ΟΑΕΔ. 

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου ώρα 12:00 μόνο στον 

ιστότοπο της ΕΟΜ www.hellasbridge.org.  
Μετά από αυτή την προθεσμία, μπορεί να γίνουν δεκτές από την ΕΟΜ επιπλέον συμμετοχές (κατά σειρά 

προτεραιότητας) μόνο με απόφαση της επιτροπής αγώνων.  
Ακυρώσεις συμμετοχής μετά τις 14:00 της Πέμπτης, 14 Οκτωβρίου 2021, μπορεί να επιφέρουν 

πειθαρχική ποινή και στα δύο μέλη του ζεύγους. 
 
4. Κίνηση - Τρόπος διεξαγωγής  

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 θα γίνει τυχαία κλήρωση μεταξύ όλων των συμμετεχόντων χωρίς seeding. 

Στον δεύτερο γύρο όλες οι ΑΔ θα ανέβουν ένα τραπέζι. 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.   

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.  

Ο αριθμός των συναντήσεων (γύρων) και των διανομών που θα παίζονται σε κάθε συνάντηση θα 

οριστούν με τους ειδικούς κανονισμούς. 

Ο αγώνας 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. 

Θα χρησιμοποιηθούν μηχανές καταγραφής αποτελεσμάτων Bridgemates.  
 
5. Master Points - Έπαθλα - Απονομές επάθλων  
Οι αγώνες κατατάσσονται 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. 
 
6. Διαιτητές - Επιτροπή Εφέσεων - Παρατηρητές  
Οι Διαιτητές, Παρατηρητές και η Επιτροπή Εφέσεων θα ανακοινωθούν με τον Ειδικό Κανονισμό πριν 

από την έναρξη των αγώνων. 
 
7. Οργανωτική επιτροπή 
 
Οργανωτική Επιτροπή είναι η Επιτροπή Αγώνων της ΕΟΜ που αποφασίζει τελεσίδικα, με τα παρόντα 

μέλη της ή με τα εξουσιοδοτημένα από αυτήν όργανα, για οποιοδήποτε οργανωτικό θέμα προκύψει, 

χωρίς να τίθεται θέμα απαρτίας. 

 
 
8. Ειδικοί όροι - Λεπτομέρειες  
Συστήματα - συμβάσεις  
Σχετικά με τα παιζόμενα συστήματα και συμβάσεις, ισχύουν οι κανονισμοί της ΕΟΜ που αναγράφονται 

στην επετηρίδα της ΕΟΜ του 2021.  
• Για τις κατηγορίες 1-16 και 1-11 ισχύει ο Γενικός Κατάλογος Συμβάσεων της ΕΟΜ.    

http://www.hellasbridge.org/
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• Για τις κατηγορίες 1-9 και 1-6 ισχύει ο Περιορισμένος Κατάλογος Γ΄ Συμβάσεων της ΕΟΜ.   
Σε οποιαδήποτε φάση των αγώνων, κάθε ζεύγος πρέπει να έχει συμπληρωμένη κάρτα συμβάσεων. Η 

κάρτα συμβάσεων πρέπει να είναι εγκεκριμένο έντυπο της ΕΟΜ το οποίο είναι πανομοιότυπο με το 

αντίστοιχο της WBF και της EBL. Στην κάρτα συμβάσεων πρέπει, εκτός από τα προβλεπόμενα στοιχεία, 

να έχει περιγραφεί αναλυτικά και οποιαδήποτε σύμβαση ή ακολουθία αγορών δεν περιγράφεται στο 

«εγχειρίδιο συμβάσεων» της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μπριτζ ούτε και συμπεριλαμβάνεται στην 

επετηρίδα της ΕΟΜ 2021.  
Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί η Συνοπτική Κάρτα Συμβάσεων της ΕΟΜ για όλες τις 

κατηγορίες. 

Εάν κάποιο ζεύγος δεν διαθέτει κάρτα συμβάσεων και χρησιμοποιήσει σύμβαση εκτός των 

περιγραφόμενων στο εγχειρίδιο συμβάσεων, σε περίπτωση αμφιβολίας ο διαιτητής θα εφαρμόζει το 

άρθρο 75 του ΔΚΑΜ/17 περί λανθασμένης εξήγησης, επί πλέον δε θα καταλογίζει και πειθαρχική ποινή 

κατά την κρίση του.  
Ακόμη, σε περίπτωση χρησιμοποιήσεως μη εγκεκριμένων συστημάτων ή συμβάσεων, ο διαιτητής έχει το 

δικαίωμα να επιβάλει τη χρήση της κίτρινης κάρτας της ΕΟΜ ή και «απολύτως φυσικού συστήματος» 

(μόνο Stayman και Blackwood). 
 
8.2. Οδοιπορικά  
Αθλητές που θα συμμετέχουν στον αγώνα, αν αποδεδειγμένα κατοικούν μόνιμα εκτός της ευρύτερης 

περιοχής της Αττικής, δεν θα καταβάλουν δικαιώματα συμμετοχής. 
 
8.3. Κινητά τηλέφωνα και λοιπές συσκευές επικοινωνίας - Κάπνισμα – Ηλεκτρονικό τσιγάρο  
Κατά την διάρκεια των αγώνων και μέσα στον αγωνιστικό χώρο απαγορεύεται η χρήση από τους αθλητές 

και τους θεατές οποιασδήποτε συσκευής τηλεπικοινωνίας και ενδοεπικοινωνίας, όπως είναι τα κινητά 

τηλέφωνα, τα ασύρματα τηλέφωνα, κ.λπ 

Σε περίπτωση ειδικής ανάγκης, ο μοναδικός αρμόδιος για να επιτρέψει χρήση τέτοιας συσκευής είναι ο 

επικεφαλής διαιτητής. 

Απαγορεύεται το κάπνισμα ή το ηλεκτρονικό τσιγάρο εντός της αίθουσας των αγώνων. 

Παράβαση των παραπάνω επισύρει πειθαρχική ποινή από τον διαιτητή. 
 
8.4 Αντικαταστάσεις  
Σύμφωνα με το άρθρο 2.2.15 του Κανονισμού (αντικαταστάσεις), επιτρέπεται το πολύ μία (1) 

αντικατάσταση, σε όλες τις κατηγορίες. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ότι ο αντικαταστάτης πρέπει έχει 

τον ίδιο ή χαμηλότερο ΔΔ από αυτόν που αντικαθιστά. 

 

8.5 Πρωτόκολλο Υγιεινής και ασφάλειας  

Διευκρινίζεται ότι όλοι οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν με βάση το πρωτόκολλο υγιεινής που θα ισχύει 

τις ημερομηνίες διεξαγωγής τους. Στους αγώνες μπορούν να συμμετέχουν μόνο αθλητές που έχουν 

πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης του τελευταίου 6μήνου . 

 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ΔΣ της ΕΟΜ μπορεί, σύμφωνα με τους κανονισμούς, με απόφασή του κατόπιν 

εισήγησης της επιτροπής Αγώνων, να μετατρέψει όρους του παρόντος εκδίδοντας σχετική ανακοίνωση. 

Οτιδήποτε δεν διευκρινίζει αυτή η προκήρυξη, ως και διάφορα στοιχεία που θα προκύψουν εν τω μεταξύ, 

θα ανακοινωθούν με τον Ειδικό Κανονισμό. 

 

 

Από την Επιτροπή Αγώνων της ΕΟΜ

 


