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3ημερο Πρωτάθλημα Ζευγών 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 

 
Α) ΓΕΝΙΚΑ 
 
Μετά τις δηλώσεις συμμετοχής και αφού λήφθηκαν υπ’ όψη η Προκήρυξη 
του Πρωταθλήματος και οι διατάξεις του ΔΚΑΜ/2017 και των Παγίων 
Κανονισμών της ΕΟΜ προέκυψαν τα παρακάτω: 
Συμμετέχουν 10 ζεύγη στην ενότητα Open, τα οποία αποτελούν έναν 
όμιλο, χωρίς την ανάγκη seeding. 
 
Β) ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
 
Οι αγώνες θα διεξαχθούν στην έδρα του ΚΟΑΜ, Ε.Ο. Λευκίμμης 6-8 (Χάρτης), 
Κέρκυρα. Οι ώρες έναρξης κάθε ημερίδας, είναι: Παρασκευή 17/12, 20:00, 
Σάββατο 18/12, 18:30 και Κυριακή 19/12, 11:00. Επιπλέον: 

• Ο αγώνας θα διεξαχθεί σε 3 ημερίδες με κίνηση όλοι εναντίον όλων στη 
διάρκεια του 3μέρου. Τα ζεύγη αποτελούν έναν όμιλο των 10 ζευγών. 
Κάθε ζεύγος θα αντιμετωπίσει όλα τα άλλα σε κάθε ημερίδα και ο 
αγώνας θα διεξαχθεί σε 1 τομέα, με κίνηση Howell 5 τραπεζιών. Κάθε 
ημερίδα θα παίζονται 9 γύροι των 3 διανομών και ο χρόνος για κάθε γύρο 
ορίζεται στα 23 λεπτά. 

• Ο αγώνας θα βαθμολογηθεί με τη μέθοδο του «ακεραίου τοπ» 
(matchpoints). 

• Οι διανομές θα είναι προμοιρασμένες από Η/Υ χωρίς απολύτως κανένα 
περιορισμό ενώ για την καταχώρηση των αποτελεσμάτων θα 
χρησιμοποιηθεί το σύστημα Bridgemate II. Μετά το τέλος κάθε 
ημερίδας, θα υπάρχουν διαθέσιμα αντίγραφα των διανομών. 

• Θα ισχύει ο ΔΚΑΜ/2017, οι Πάγιοι Κανονισμοί της ΕΟΜ και η προκήρυξη 
του Πρωταθλήματος.- 

https://goo.gl/maps/XgSdRRfU6Do
mailto:koam@hellasbridge.org
http://www.koam.gr/
https://goo.gl/maps/XgSdRRfU6Do
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Γ) ΒΑΘΜΙΔΑ – ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – ΚΑΡΤΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
 
Ο Αγώνας ανήκει στην 4η Βαθμίδα και στους δικαιούχους θα απονεμηθούν οι 
προβλεπόμενοι Μαύροι, Χρυσοί και Πλατινένιοι Βαθμοί Διάκρισης. Θα ισχύει ο 
Γενικός Κατάλογος της ΕΟΜ όσον αφορά συστήματα και συμβάσεις 
(επιτρέπονται όλα τα συστήματα πλην των Υψηλά Ασυνήθιστων Μεθόδων και 
των συμβάσεων Καφέ Διακριτικού) ενώ κάθε ζεύγος θα πρέπει να έχει 
συμπληρωμένη τουλάχιστον τη συνοπτική κάρτα συμβάσεων της ΕΟΜ. Σε 
περίπτωση έλλειψης τέτοιας, αν προκύψει θέμα ο Διαιτητής θα αποφασίζει 
σύμφωνα με τα όσα ορίζονται περί λανθασμένης εξήγησης. Σε περίπτωση 
χρήσης μη εγκεκριμένων συστημάτων ή μεθόδων, ο Διαιτητής έχει το δικαίωμα 
να επιβάλλει τη χρήση της «κίτρινης κάρτας» της ΕΟΜ ή απολύτως φυσικού 
συστήματος (μόνο Stayman και Blackwood).- 
 
Δ) ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΦΕΣΕΩΝ – ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
Διαιτητής του αγώνα θα είναι ο Πτυχιούχος Διαιτητής της Ε.Ο.Μ., κος 
Τρύφωνας Παπαδόπουλος Α.Μ. 2623 και επιτροπή εφέσεων η μόνιμη 
επιτροπή εφέσεων της ΕΟΜ. Την Οργανωτική Επιτροπή των αγώνων, αποτελεί 
η Επιτροπή Αγώνων του ΚΟΑΜ η οποία αποφασίζει τελεσίδικα με τα 
παριστάμενα μέλη της χωρίς να τίθεται θέμα απαρτίας για όποιο ζήτημα 
προκύψει.- 
 
Ε) SEEDING - ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΖΕΥΓΩΝ – ΚΙΝΗΣΗ ΟΜΙΛΩΝ 
 
Τα 10 ζεύγη που δήλωσαν συμμετοχή, αποτελούν 1 όμιλο χωρίς την ανάγκη για 
seeding. Για την αρίθμηση των ζευγών, έγινε κλήρωση στο random.org, αφού 
τοποθετήθηκαν τα ζεύγη αλφαβητικά, με τον πρώτο αλφαβητικά αθλητή κάθε 
ζεύγους να αναφέρεται πρώτος. Η αρίθμησή τους, έχει ως εξής: 
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Αρ. Ζεύγους Αθλητής 1 Αθλητής 2 Μ.Ο. Δ.Δ. 

1 [1972]ΜΑΚΡΗΣ Ξ [2677]ΑΛΑΜΑΝΟΣ Ε 13 

2 [2626]ΒΡΑΝΙΚΑ Χ [9969]ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟΣ Ι 11 

3 [2244]ΚΟΤΙΝΑΣ Σ [2242]ΤΡΙΑΝΤΟΣ Ν 12,5 

4 [2731]ΓΡΑΣΣΕΛΗΣ Α [2766]ΜΠΟΥΝΙΑΣ Σ 10,5 

5 [6465]ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Σ. [4585]ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠ 10,5 

6 [6464]ΑΝΘΗΣ Δ [9968]ΓΕΩΡΓΟΤΑΣ Α 11,5 

7 [4583]ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ Α [1965]ΤΣΑΜΗΣ Β 11,5 

8 [703]ΚΟΥΤΣΑΚΟΣ Κ [1983]ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣ Χ 11 

9 [1971]ΜΑΚΡΗ Α [1977]ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Θ 11 

10 [9970]ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΥ ΑΔ [2502]ΡΕΤΣΗ Α 5,5 

 
Σε όλες τις ημερίδες, θα διεξαχθεί κίνηση Howell 5 Τραπεζιών/9 γύρων και οι 
αρχικές θέσεις κάθε ημερίδας θα είναι ακριβώς ίδιες. 
 
Κάθε συμμετέχων με τη δήλωση συμμετοχής του, συμφωνεί και αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα όλους του όρους της Προκήρυξης και του παρόντος Ειδικού 
Κανονισμού. Για οποιοδήποτε θέμα προκύψει, αρμόδια να αποφασίσει είναι η 
Επιτροπή Αγώνων ΚΟΑΜ με τα παρόντα μέλη της, χωρίς να τίθεται θέμα 
απαρτίας. 

Η Επιτροπή αγώνων του ΚΟΑΜ 


