
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΛΑΡΙΣΑ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. 

ΟΜΑΔΕΣ Stratified 

ΖΕΥΓΗ ΟΠΕΝ 2ης Βαθμίδας & 

ΖΕΥΓΗ 1-9 & 1-6 3ης Βαθμίδας 
 
Ο Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ Λάρισας διοργανώνει το Περιφερειακό Πρωτάθλημα 

Κεντρικής Ελλάδας από τις 29 Σεπτεμβρίου ως και τις 2 Οκτωβρίου 2022. 
 

Τόπος Διεξαγωγής: 
Οι αγώνες ζευγών και ομάδων θα διεξαχθούν στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Δ.Ε.Υ.Α. Λάρισας στο 
Τέρμα της οδού Τυχερού στη Λάρισα (υπάρχει χώρος στάθμευσης).  
 
Οδηγίες προσέγγισης στον παρακάτω διαδικτυακό σύνδεσμο: 
https://goo.gl/maps/T52NmdqC4JFmjb5x7 
 
Πρόσβαση και Χώροι Στάθμευσης στο απόσπασμα χάρτη: 

 
 
  



Πρόγραμμα Αγώνων:  
Πέμπτη 29/09/22 20:00΄ 1η ημερίδα Ομάδων 
Παρασκευή 30/09/22 20:00΄ 1η ημερίδα Ζευγών 
Σάββατο 1/10/22 11:00΄ 2η ημερίδα Ομάδων 
Σάββατο 1/10/22 19:00΄ 2η ημερίδα Ζευγών 
Κυριακή 2/10/22 11:00΄ 3η ημερίδα Ζευγών 
 

Δηλώσεις Συμμετοχής: 
Ηλεκτρονικά στο site της ΕΟΜ μέχρι την Τετάρτη 28/09/22. Λοιπές πληροφορίες στον κ. Χρήστο 
Ντερέκα στα τηλ: 6974243866 / 6937909595 ή στο e-mail του ΟΑΜΛ: oaml@hellasbridge.org 
 
Δικαιώματα Συμμετοχής: 
Αγώνες Ομάδων: 80€/ομάδα 
Αγώνες Ζευγών: 25€/αθλητή 
Ισχύουν όλες οι θεσμοθετημένες εκπτώσεις (νέοι, άνεργοι, στρατευμένοι, <18 κλπ.). 
 
Τεχνικά Στοιχεία - Οργανωτική Επιτροπή: 
Όλες οι ημερίδες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τον ισχύοντα ΔΚΑΜ και τους πάγιους κανονισμούς της 
ΕΟΜ. Οργανωτική επιτροπή ορίζεται το ΔΣ του ΟΑΜΛ. 
 
Βαθμίδες Αγώνων – Έπαθλα: 
Σε όλους τους αγώνες θα απονεμηθούν τα ανάλογα μαύρα, χρυσά και πλατινένια Master Points.  
 
ΑΓΩΝΕΣ ΟΜΑΔΩΝ 
Αγώνες Ομάδων Open, 2ης βαθμίδας πρωταθλημάτων ΕΟΜ. 
Έπαθλα θα δοθούν στην 1η και 2η ομάδα της γενικής κατάταξης, στην 1η και 2η ομάδα 1-9 καθώς και 
στην 1η και 2η ομάδα 1-6, με την προϋπόθεση συμμετοχής τουλάχιστον τριών (3) ομάδων σε καθεμιά 
από τις κατηγορίες αυτές. 
 
ΑΓΩΝΕΣ ΖΕΥΓΩΝ 
Αγώνες Ζευγών Open, 2ης βαθμίδας πρωταθλημάτων ΕΟΜ 
Έπαθλα θα δοθούν στα τρία (3) πρώτα ζεύγη της γενικής κατάταξης, στο 1ο ζεύγος της Περιφέρειας 
Κεντρικής Ελλάδας και στους νικητές των ημερίδων. 
Αγώνες Ζευγών 1-9, 3ης βαθμίδας πρωταθλημάτων ΕΟΜ 

Έπαθλα θα δοθούν στα τρία (3) πρώτα ζεύγη της γενικής κατάταξης και στους νικητές των ημερίδων. 
Αγώνες Ζευγών 1- 6, 3ης βαθμίδας πρωταθλημάτων ΕΟΜ 
Έπαθλα θα δοθούν στα τρία (3) πρώτα ζεύγη της γενικής κατάταξης, στο 1ο ζεύγος μαθητών (για 
συμμετοχή τουλάχιστον 3 ζευγών) και στους νικητές των ημερίδων. 
 
Λεπτομέρειες: 
Αγώνες Ομάδων Open 
Κάθε ομάδα αποτελείται από 4 ως 6 αθλητές-τριες. Η κίνηση θα καθοριστεί ανάλογα με τον αριθμό 
των ομάδων. Ο αγώνας θα διεξαχθεί σε ενιαία κατηγορία open και θα είναι τμηματοποιημένος 
(stratified), εφόσον το επιτρέπει η συμμετοχή, και θα απονεμηθούν οι ανάλογοι βαθμοί νίκης για τις 
ομάδες 1-6 και 1-9. 
  



Αγώνες Ζευγών 1-9 και 1-6 

Σε περίπτωση συμμετοχής λιγότερων των 1
κατηγορία και θα διεξαχθεί τμηματοποιημένος (stratified) αγώνας, εφόσον το επιτρέπει η 
συμμετοχή και θα απονεμηθούν οι ανάλογοι βαθ
 
Διαιτητές: 
Ο εθνικός διαιτητής Μίλτος Κουτούγκος
 
Επιτροπή Εφέσεων:  
Η μόνιμη επιτροπή εφέσεων της ΕΟΜ.
 
Διαμονή:  
Στα ξενοδοχεία της πόλης μέσω 
www.airbnb.gr. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Σε περίπτωση συμμετοχής λιγότερων των 10 ζευγών, θα γίνει συγχώνευση με τη
και θα διεξαχθεί τμηματοποιημένος (stratified) αγώνας, εφόσον το επιτρέπει η 

συμμετοχή και θα απονεμηθούν οι ανάλογοι βαθμοί νίκης. 

Μίλτος Κουτούγκος και ο πτυχιούχος διαιτητής Χρήστος Ντερέκας.

Η μόνιμη επιτροπή εφέσεων της ΕΟΜ. 

Στα ξενοδοχεία της πόλης μέσω www.booking.com & στα διαθέσιμα διαμερίσματα μέσω 

ζευγών, θα γίνει συγχώνευση με τη μεγαλύτερη 
και θα διεξαχθεί τμηματοποιημένος (stratified) αγώνας, εφόσον το επιτρέπει η 

Χρήστος Ντερέκας. 

& στα διαθέσιμα διαμερίσματα μέσω 


