
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Αθήνα, 17 Ιουνίου 2022  

Αριθ. Πρωτ. 75/22 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΖΕΥΓΩΝ ΝΕΩΝ 2022 
 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
 
 

Μετά τις δηλώσεις συμμετοχής 10 ζευγών και λαμβανομένων υπόψη της προκήρυξης των αγώνων 

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

1. Γενικά 
 

Ο αγώνας θα διεξαχθεί σε τρεις (3) ημερίδες. Η βαθμολογία θα είναι με το σύστημα του “ακεραίου 

τοπ”. Τα αποτελέσματα (ημερίδας και συγκεντρωτικά) που θα βγαίνουν στο τέλος κάθε ημερίδας θα 

είναι προσωρινά. Τα οριστικά αποτελέσματα θα ανακοινώνονται από τον διαιτητή μετά από έλεγχο. 
   

2. Τόπος διεξαγωγής και ώρες έναρξης 
 
Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί στην πλατφόρμα του Real Bridge 

 

Οι ημερομηνίες και οι ώρες ενάρξεως έχουν ως ακολούθως: 
  

 

3. Κίνηση/ χρόνος 
 
Τα ζευγάρια θα συναντηθούν όλα μεταξύ τους μέσα το τριήμερο παίζοντας κάθε μέρα εννέα (9) 

γύρους με δύο (2) διανομές ανά γύρο.  

Ο κάθε γύρος θα διαρκεί 16 λεπτά 

4. Σύνδεσμοι: 

Α. Σύνδεσμοι για τον αγώνα: θα ανοίγουν μισή ώρα νωρίτερα από την έναρξη του αγώνα και οι 

αθλητές οφείλουν να βρίσκονται στη θέση τους τουλάχιστον 15 λεπτά πριν την έναρξη 

1η ημερίδα: b1MndfTCTbYP 

2η ημερίδα: 9ST0dRae9TxE 

3η ημερίδα: AatnFud3W71f 

 

Β. Ο σύνδεσμος για τους παρατηρητές θα σταλεί στο email τους 

Παρασκευή 17 Ιουνίου ώρα έναρξης 20:00 

Σάββατο 18 Ιουνίου ώρα έναρξης 20:00 

Κυριακή 19 Ιουνίου ώρα έναρξης 19:00 

https://play.realbridge.online/dj.html?p=220617121574&q=b1MndfTCTbYP
https://play.realbridge.online/dj.html?p=220618121577&q=9ST0dRae9TxE
https://play.realbridge.online/dj.html?p=220619121578&q=AatnFud3W71f


 

 

 

 
 

Συμπληρωματικοί όροι  
 

♦ Διευκρινίζεται ότι κατά την διάρκεια του αγώνα σε κάθε τραπέζι θα υπάρχει παρατηρητής. Η 

ευθύνη των παρατηρητών αφορά τον έλεγχο της όλης διαδικασίας και την ενημέρωση του 

διαιτητή. Οι παρατηρητές δεν παρεμβαίνουν και δεν σχολιάζουν.  

Τον ρόλο του παρατηρητή για το τουρνουά μπορούν να αναλάβουν όλα τα μέλη του ΔΣ της 

ΕΟΜ, τα μέλη των επιτροπών αγώνων και νέων και αθλητές που ορίζονται από τις εν λόγω 

επιτροπές.  

♦ Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ή άλλων συσκευών επικοινωνίας και θα υπάρξουν 

σχετικοί έλεγχοι. Οι αθλητές οφείλουν να επιβεβαιώσουν ότι ο αριθμός του κινητού τους που 

έχει ο διοργανωτής είναι σωστός. Η κάμερα και το βίντεο θα είναι ανελλιπώς σε λειτουργία. 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να φροντίσουν να απαλείψουν τους εξωτερικούς θορύβους 

(τηλεόραση, μουσική, φωνές κλπ) και να έχουν κλειστή την πόρτα του δωματίου τους. 

Συνιστάται η σύνδεση στο internet να γίνει με καλώδιο ethernet και όχι με wifi. 

♦ Διαδικασία επεξηγήσεων (alert): Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί με screens. Oι αθλητές 

οφείλουν να επεξηγούν τις αγορές τους στο ειδικό πεδίο σημειώσεων της πλατφόρμας, με 

βάση την κάρτα συμβάσεων που κατέθεσαν στη διοργάνωση (αποστολή με mail στον διαιτητή 

gmestheneas@gmail.com έως και την έναρξη του τουρνουά).  

Τα βήματα είναι τα εξής: 

1. Γράφω στο πεδίο την επεξήγηση / 2. Κάνω κλικ στο alert / 3. Τέλος, στέλνω την αγορά 

♦ Διαδικασία ανακλήσεων (undo): ο αθλητής που για οποιονδήποτε λόγω θέλει να ανακαλέσει 

την ενέργειά του – είτε στην αγορά είτε κατά το παίξιμο – θα καλεί υποχρεωτικά τον διαιτητή 

♦  Στη ρύθμιση της πλατφόρμας θα υπάρχει από το σύστημα παύση 10 δευτερολέπτων πριν 

ανοίξει το φύλλο της αντάμ και 5 δευτερολέπτων πριν επιλεγεί το πρώτο φύλλο από τον μορ 

και πριν φανεί το τρίτο φύλλο της πρώτης λεβέ 

♦ Κανόνες στο τραπέζι:  

για αποχώρηση από το τραπέζι οι αθλητές οφείλουν να ζητήσουν άδεια από τον παρατηρητή 

του τραπεζιού 

♦ Έλεγχοι ασφαλείας: 

Πριν από κάθε ημερίδα: 

1. Επανεκκίνηση συσκευής. Μπορεί να υπάρχουν ενημερώσεις 

2. Φόρτιση συσκευής 

3. έλεγχος λειτουργίας κάμερας και μικροφώνου 

4. κλειστές όλες οι άλλες εφαρμογές  

5. Είσοδος στην πλατφόρμα με το πραγματικό όνομα

mailto:gmestheneas@gmail.com


 

 

 

5. Μaster Points  
 
Ο αγώνας ανήκει στην 3η βαθμίδα. Θα δοθούν οι αντίστοιχοι βαθμοί νίκης για διαδικτυακό αγώνα.  

5. Διαιτητής - Επιτροπή Εφέσεων  
 
Διαιτητής θα είναι ο Γ. Μεσθενέας, Πτυχιούχος διαιτητής της ΕΟΜ.  
Επιτροπή Εφέσεων:  

Πρόεδρος: Δημητρακόπουλος Γ  

Μέλη: Βιρβιδάκης Β, Μπομπολάκη Μ, Καρπουζέλη Χ. 

 

6. Συμμετέχοντες 

 

 

A/A ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

1 13253 ΚΟΚΟΤΟΣ Λ 10777 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΙΗ 

2 10929 ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ Ι 15527 ΜΠΕΝΓΚΙΓΚΙ ΓΚΙΟΚΑΣ Κ 

3 13051 ΓΚΟΓΚΟΣ Ο 14972 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ. 

4 12266 ΣΚΟΥΡΤΣΙΔΗΣ ΚΑ 9749 ΣΟΥΜΠΛΗΣ Μ 

5 12347 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ Ν 12382 ΜΠΕΛΗΓΙΑΝΝΗ Α 

6 11825 ΚΑΠΙΡΗΣ Δ 12229 ΣΚΟΡΔΑΣ Π 

7 15048 ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣ Δ 12267 ΣΚΟΥΡΤΣΙΔΗΣ ΚΩ 

8 10926 ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ Γ 12854 ΤΥΠΑΛΔΟΣ Π 

9 12975 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Σ 11186 ΓΚΟΥΤΙΟΥΔΗΣ Ι 

10 15112 ΠΟΛΛΑΤΟΥ Ι 10337 ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ Γ 

     

 

Κάθε συμμετέχων-ουσα με την δήλωση συμμετοχής συμφωνεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους 

τους όρους της προκήρυξης και του παρόντος ειδικού κανονισμού, όπως και όλες τις σχετικές 

διατάξεις των κανονισμών της ΕΟΜ και του ΔΚΑΜ/2017. 

 
 

Από την Επιτροπή Αγώνων της ΕΟΜ
 


