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Οδηγίες για τους συμμετέχοντες 

 
Πριν τον αγώνα 
 

- Κάθε ζευγάρι έχει έναν αριθμό για τον οποίον θα σας ενημερώσουν οι διαιτητές. Ο αριθμός 
αυτός είναι ο αριθμός τους ζεύγους και για τις δύο ημέρες.  

- Αφού καθίσουμε συμπληρώνουμε τον φάκελο με τα ονόματά, τα μητρώα και τους αριθμούς 
για το διήμερο. Τα δικαιώματα συμμετοχής είναι 15 ευρώ για το διήμερο. Δωρεάν παίζουν οι 
αθλητές από την Περιφέρεια (που σημειώνουν τον όμιλό τους). Τον λόγο της έκπτωσης 
σημειώνουν επίσης και οι νέοι, στρατευμένοι ή άνεργοι που δικαιούνται έκπτωσης  

- Αν η θέση σας είναι ΒΝ δείτε ποιο είναι το προηγούμενο και ποιο το επόμενο τραπέζι στον 
όμιλό σας 

- Αν η θέση σας είναι ΑΔ δείτε όλα τα τραπέζια του ομίλου σας στον οποίον θα κινηθείτε κατά 
τη διάρκεια της ημερίδας 

- Το σταθερό ζευγάρι στο τραπέζι διαχειρίζεται το Bridge Mate στο οποίο θα καταγράφονται 
τα αποτελέσματα. Για οποιοδήποτε πρόβλημα καλείται τους διαιτητές 

 
 
Κατά τη διάρκεια του αγώνα 
 

- Χωρίς να ξεχνάμε ότι ο πρώτος στόχος μας είναι η απόλαυση του παιχνιδιού φροντίζουμε 
για την ησυχία και την τήρηση του χρόνου.  

- Τσεκάρετε, πριν ξεκινήσετε τον κάθε γύρο, ότι παίζετε με τους σωστούς αντιπάλους – τα 
ονόματά τους θα τα βλέπετε στο μηχανάκι 



- Στις διανομές θα υπάρχουν έντυπα score sheets και τα αποτελέσματα θα καταγράφονται 
ΚΑΙ εκεί. Όσοι θέλουν να σημειώνουν τα σκορ τους σε πρόχειρο θα πρέπει να φροντίζουν 
να μην τα βλέπουν οι αντίπαλοι 

- Περάστε προσεκτικά τα σκορ στα μηχανάκια και στα score sheets και επιβεβαιώστε με τους 
αντιπάλους 

- Καλέστε τους Διευθυντές του αγώνα για ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ συμβεί στο τραπέζι σας, σηκώνοντας 
το χέρι σας ώστε να σας εντοπίσουν   

…………………………………………………………………………………………………………………. 
- Μετράμε κλειστά τα φύλλα μας 
- Βγάζουμε την κάρτα του stop πριν κάνουμε αγορά με πήδημα 
- Βγάζουμε την κάρτα alert όταν ο συμπαίκτης μας κάνει κάποια συμβατική αγορά (α. στην 

απάντηση 2ΧΑ σε άνοιγμα weak, β. στα Qbid γ. τυπικά και στα transfer 
- Κάνουμε κλειστή αντάμ 
- Ανακατεύουμε τα φύλλα πριν τα επαναφέρουμε στη θήκη 

 
 
Στο τέλος του αγώνα 
 

Ο αγώνας αυτός είναι μια γιορτή και μια ευκαιρία να γνωριστείτε μεταξύ σας. Όλοι θα μπορέσετε 
να χαρείτε την επιτυχία σας σε συγκεκριμένες διανομές, αφού θα δείτε στα σχόλια ότι αγοράσατε ή 
παίξατε σωστά. Από την κατάταξη που θα προκύψει θα δοθούν αρκετά αναμνηστικά «έπαθλα», 
αλλά το χειροκρότημα αξίζει σε όλους/όλες σας. 
 

Σας ευχαριστούμε πολύ 
 

 


