
    
 

                        ΟΜΙΛΟΣ  ΜΠΡΙΤΖ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 

1ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2022 
Ομάδες & Ζεύγη ΟΠΕΝ, 2ης Βαθμίδας 

Ομάδες & Ζεύγη 1-9, 3ης Βαθμίδας 
27 – 30 Οκτωβρίου 2022 

Υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ 
Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης 

 
Ο Όμιλος Μπριτζ Ηρακλείου διοργανώνει το 1ο Περιφερειακό Πρωτάθλημα Μπριτζ 
Κρήτης, από 27 έως 30 Οκτωβρίου 2022. 

 
Τόπος διεξαγωγής: Το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, οδός Νικολάου 
Πλαστήρα 49, Ηράκλειο Κρήτης. 
 
https://www.google.com/maps/place/Cultural+Conference+Center+of+Heraklion/@35.3
337834,25.1298883,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xab0037183204b1d2!8m2!3d35.3337
217!4d25.1298077 

 

Ώρες διεξαγωγής: Πέμπτη 27/10, ώρα 20:30 (1η ημερίδα ομάδων) 
          Σάββατο 29/10, ώρα 10:30 (2η ημερίδα ομάδων) 
 
          Παρασκευή 28/10, ώρα 19:00 (1η ημερίδα ζευγών) 
          Σάββατο 29/10, ώρα 19:00 (2η ημερίδα ζευγών) 
                                Κυριακή 30/10, ώρα 10:30 (3η ημερίδα ζευγών) 

 

Τρόπος διεξαγωγής: Θα διεξαχθούν διήμεροι αγώνες ομάδων ΟΠΕΝ και 1-9 με κίνηση 
round robin ή swiss (ανάλογα με τις συμμετοχές) και τριήμεροι αγώνες ζευγών ΟΠΕΝ και 
1-9 (με την προϋπόθεση ότι θα δηλώσουν συμμετοχή τουλάχιστον 6 ομάδες 1-9 στον 
αγώνα ομάδων και 10 ζεύγη στον αγώνα ζευγών, διαφορετικά θα διεξαχθούν αγώνες 
ΟΠΕΝ Stratified). Θα ισχύει ο ΔΚΑΜ/2017, οι Πάγιοι Κανονισμοί της ΕΟΜ και τα 
ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα της ΓΓΑ για τον covid-19. 

 

Δικαιώματα συμμετοχής: Ορίζονται σε 80 € ανά ομάδα για τον διήμερο αγώνα ομάδων 
και σε 30 € ανά αθλητή στον τριήμερο αγώνα ζευγών, με τις προβλεπόμενες εκπτώσεις 
για νέους, στρατευμένους και ανέργους. 

 

Διαιτητής: Τους αγώνες θα διευθύνει ο Εθνικός Διαιτητής της ΕΟΜ κ. Νίκος Κηπουρός 
[ΑΜ 612], με βοηθό τον Πτυχιούχο Διαιτητή της ΕΟΜ κ. Φίλιππο  Σαράτση [ΑΜ 1258]. 

https://www.google.com/maps/place/Cultural+Conference+Center+of+Heraklion/@35.3337834,25.1298883,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xab0037183204b1d2!8m2!3d35.3337217!4d25.1298077
https://www.google.com/maps/place/Cultural+Conference+Center+of+Heraklion/@35.3337834,25.1298883,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xab0037183204b1d2!8m2!3d35.3337217!4d25.1298077
https://www.google.com/maps/place/Cultural+Conference+Center+of+Heraklion/@35.3337834,25.1298883,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xab0037183204b1d2!8m2!3d35.3337217!4d25.1298077


 

Βαθμίδα: Οι αγώνες ομάδων και ζευγών ΟΠΕΝ ανήκουν στην 2η Βαθμίδα, ενώ οι 
αντίστοιχοι αγώνες της 1-9 ανήκουν στην 3η Βαθμίδα και στους δικαιούχους θα 
απονεμηθούν οι προβλεπόμενοι Μαύροι, Χρυσοί και Πλατινένιοι Βαθμοί Διάκρισης.  
 
Έπαθλα: Έπαθλα θα λάβουν: 

 Οι 3 πρώτες ομάδες της γενικής κατάταξης  
 Οι 3 πρώτες ομάδες της κατηγορίας 1-9  
 Τα 3 πρώτα ζευγάρια της γενικής κατάταξης του αγώνα ζευγών ΟΠΕΝ 
 Το πρώτο ζευγάρι κάθε ημερίδας ΟΠΕΝ 
 Το πρώτο ζευγάρι κατηγορίας 1-11 στον αγώνα ΟΠΕΝ 

 Τα 2 πρώτα ζευγάρια 1-9 και το πρώτο ζευγάρι 1-6 στον αγώνα ζευγών 1-9 

 

Επιτροπή Εφέσεων: Η μόνιμη επιτροπή εφέσεων της ΕΟΜ. 

 

Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές μέχρι την Πέμπτη 27/10/2022 και ώρα 14.00 στην 
ιστοσελίδα της ΕΟΜ ή στo τηλέφωνo 6974-412988 (Φίλιππος Σαράτσης). Εκπρόθεσμες 
δηλώσεις θα γίνουν δεκτές μόνο εφόσον εξυπηρετούν την κίνηση των αγώνων. 

 

Η οργανωτική επιτροπή του αγώνα αποτελείται από την επιτροπή αγώνων του ομίλου 
μας. 
 
Μετακίνηση: Η ANEK LINES και η BLUE STAR FERRIES, χορηγοί μετακίνησης του 
ΟΜΗ, προσφέρουν έκπτωση 30% στα εισιτήρια της γραμμής Πειραιάς-Ηράκλειο-
Πειραιάς, για τους αθλητές που θα ταξιδέψουν για το πρωτάθλημα, από 26/10 έως 
31/10/2022  (Πληροφορίες: Μαρίνα Μπιτσάκη, τηλ. 6972003446). 
 
Διαμονή: Ειδικές τιμές ισχύουν για τους αθλητές στα παρακάτω ξενοδοχεία: 

1. MARIN HOTEL (http://marin-dream-hotel.crete.hotel-crete.net/el/)  
Μονόκλινο Δωμάτιο: 48 ευρώ με πρωινό 
Δίκλινο Δωμάτιο: 55 ευρώ με πρωινό 

2. Hotel Olympic (https://www.hotelolympic.com/el) 
Μονόκλινο Δωμάτιο: 56 ευρώ με πρωινό 
Δίκλινο Δωμάτιο: 68 ευρώ με πρωινό 
Τρίκλινο Δωμάτιο: 87 ευρώ με πρωινό  

 
Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο φόρος διαμονής του 1,50 ευρώ  ανά δωμάτιο ανά 
διανυκτέρευση. 

 
 

Ενοικίαση αυτοκινήτου: Ειδικές τιμές ισχύουν για τους αθλητές για ενοικίαση 
αυτοκινήτου από την εταιρία MIKE’S (Πληροφορίες: Παπαδάκης Ανδρέας, τηλ. 
6974372786). 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διοργάνωση μπορείτε να απευθυνθείτε 
στους: 
Μάνος Καμαριανάκης, τηλ. 6946414149 
Μαρίνα Μπιτσάκη, τηλ. 6972003446  
 

http://marin-dream-hotel.crete.hotel-crete.net/el/)
https://www.hotelolympic.com/el

