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Αθήνα,  18 Οκτωβρίου 2022  

Αριθ. Πρωτ. 132/22 
Προς όλα τα Σωματεία – Μέλη   

  
Ανακοίνωση 35/2022    

 

32ο  ΚΥΠΕΛΛΟ  ΕΛΛΑΔΑΣ  2022   
ΟΜΑΔΕΣ  ΟΠΕΝ, 1-11, 1-9 και 1-6   

  

Η Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ προκηρύσσει το 32ο Κύπελλο Ελλάδας ομάδων για το 2022, ως 
εξής:  

1. Γενικά – Τόποι και ημερομηνίες διεξαγωγής  
Ο αγώνας θα διεξαχθεί στην Αττική, σε τέσσερις ξεχωριστές ενότητες κατηγοριών, Open, 1-11, 1-9 
και 1-6 σε μια τελική φάση διάρκειας 3 ημερίδων. Θα εφαρμοστεί μεικτό σύστημα Knock - out και 
Swiss ώστε να αναδειχθεί η νικήτρια ομάδα και η τελική κατάταξη κάθε ενότητας κατηγοριών. Ο 
τρόπος διεξαγωγής αναφέρεται σε επόμενο άρθρο του παρόντος.   

 Οι τόποι τέλεσης θα ανακοινωθούν με νεότερη ανακοίνωση  

         Ημερομηνίες διεξαγωγής:  

Παρασκευή    18 Νοεμβρίου 2022 20:30  

Σάββατο    19 Νοεμβρίου 2022  17:00  

Κυριακή     20 Νοεμβρίου 2022  10:30  

2. Δικαίωμα και δήλωση συμμετοχής  
Στη διοργάνωση δικαιούνται να συμμετάσχουν ομάδες που αποτελούνται από 4 έως 6 αθλητές οι 
οποίοι έχουν όλοι καταβάλει το παράβολο αγωνιστικού δελτίου της ΕΟΜ για το 2022 και ανήκουν σε 
Σωματεία - Μέλη που έχουν ειδική αθλητική αναγνώριση και είναι εγγεγραμμένα για το 2022 στο 
Μητρώο της ΓΓΑ 
Κάθε συμμετέχων συμφωνεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας 
προκήρυξης, όπως και όλες τις σχετικές διατάξεις των κανονισμών της ΕΟΜ και του ΔΚΑΜ/2017.   
Τα δικαιώματα συμμετοχής ορίζονται σε 100 € ανά ομάδα, ανεξαρτήτως αριθμού αθλητών. Εάν μία 
ομάδα περιλαμβάνει αθλητή γεννηθέντα την 1-1-2004 και μετά, δικαιούται έκπτωσης 100% στο ποσό 
που αναλογεί για κάθε έναν τέτοιο αθλητή (συνολικό ποσό δικαιωμάτων συμμετοχής δια του αριθμού 
μελών της ομάδας). Εάν μία ομάδα περιλαμβάνει αθλητή γεννηθέντα την 1-1-1997 και μετά ή 
στρατευμένο, δικαιούται έκπτωσης 50% στο ποσό που αναλογεί για κάθε έναν τέτοιο αθλητή.   
Εάν μία ομάδα περιλαμβάνει αθλητές που επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ ως άνεργοι  θα έχει έκπτωση 
50% στο ποσό που αναλογεί για κάθε έναν τέτοιο αθλητή μόνο με την επίδοση αντιγράφου της 
σχετικής απόφασης επιδότησης του ΟΑΕΔ.  
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Για όλες τις ομάδες Αθηνών και Περιφέρειας οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι την 
Τετάρτη 16 Νοεμβρίου στις 17:00 στην ειδική εφαρμογή του ιστότοπου της ΕΟΜ 
www.hellasbridge.org. Μετά από αυτή την προθεσμία, μπορεί να γίνουν δεκτές από την ΕΟΜ 
συμμετοχές μόνο σύμφωνα με γνωμοδότηση της Επιτροπής Αγώνων και κατά απόλυτη σειρά 
προτεραιότητας.  Το ωράριο λειτουργίας των γραφείων της ΕΟΜ είναι Δευτέρα έως Παρασκευή, 
10:00 - 18:00.   

4. Τρόπος διεξαγωγής  

Οι αγώνες και στις τέσσερις ενότητες θα διεξαχθούν σε μια τελική φάση, με συνδυασμό συστήματος 
ομάδων νοκ άουτ  και Swiss. Κάθε ομάδα θα αποτελείται από 4 έως 6 αθλητές. Όλοι οι αθλητές κάθε 
ομάδας θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά εντός των ορίων δυναμικότητας κατηγοριών της ενότητας που 
αγωνίζονται, σύμφωνα με την τελευταία κατάταξη βαθμών διάκρισης Σεπτεμβρίου 2022. Ανάλογα με 
τις δηλώσεις συμμετοχής, το αναλυτικό σύστημα διεξαγωγής του αγώνα για κάθε ενότητα θα 
περιγράφεται στους Ειδικούς Κανονισμούς που θα εκδοθούν. Εφ’ όσον κάποια ενότητα συγκεντρώσει 
λιγότερες από 10 ομάδες τότε είναι πιθανό να γίνει συγχώνευση αυτής με την αμέσως μεγαλύτερη 
ενότητα.   

5. Master Points – Έπαθλα   
Ο Τελικός της ενότητας Open ανήκει στην 2η βαθμίδα και σ’ αυτόν απονέμονται και βαθμοί 
Προεθνικής, σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΟΜ. Όλοι οι άλλοι αγώνες (των 3 άλλων ενοτήτων) 
ανήκουν στην 3η βαθμίδα και απονέμονται βαθμοί διάκρισης (Μαύροι και Χρυσοί και Πλατινένιοι). 
Σε όλες οι συναντήσεις, είτε νοκ άουτ είτε Swiss, απονέμονται πρόσθετοι βαθμοί διάκρισης ανά 
συνάντηση. Βαθμοί διάκρισης επίσης απονέμονται στην τελική ενιαία κατάταξη.   

Δικαίωμα βράβευσης και απονομής Master Points σε κάθε φάση έχουν όσοι αθλητές έλαβαν μέρος 
τουλάχιστον στο 1/3 των διανομών της εν λόγω φάσης 

Έπαθλα θα απονεμηθούν στους αθλητές των 3 πρώτων ομάδων της τελικής κατάταξης της κάθε 
ενότητας.   

6. Οργανωτική Επιτροπή  
Είναι η Επιτροπή Αγώνων της ΕΟΜ με τα παρόντα μέλη της και σε περίπτωση απουσίας τους, 
οποιοδήποτε μέλος του ΔΣ ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από αυτό.  

7. Συσκευές επικοινωνίας  
Απαγορεύεται εντελώς η χρήση κινητών τηλεφώνων με ηχητική ή παλμική κλήση ή άλλων συσκευών 
επικοινωνίας και σύνδεσης με δίκτυο εντός της αίθουσας των αγώνων. Οι παραβάτες θα διώκονται 
πειθαρχικά από τον διαιτητή.  

8. Ειδικοί όροι – Λεπτομέρειες   
8.1. Οδοιπορικά  

Κάθε ομάδα που αποτελείται αποκλειστικά από αθλητές οι οποίοι αποδεδειγμένα κατοικούν μόνιμα εκτός 
της ευρύτερης περιοχής της Αττικής, δεν καταβάλει δικαιώματα συμμετοχής.   
Κάθε ομάδα που περιλαμβάνει ορισμένους αθλητές οι οποίοι αποδεδειγμένα κατοικούν μόνιμα εκτός του 
Νομού Αττικής, δικαιούται έκπτωσης στα δικαιώματα συμμετοχής της ομάδας για κάθε έναν τέτοιο 
αθλητή αναλογικά με τον συνολικό αριθμό των αθλητών κάθε ομάδας.   
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8.2. Screens - Bridgemates 
Στην ενότητα Open και  πιθανόν στην ενότητα 1-11 θα χρησιμοποιηθούν screens, ενώ οι αγορές θα γίνονται 
με bidding boxes πάνω σε ειδικούς συρόμενους δίσκους αγορών.  Σε όλες τις ενότητες θα χρησιμοποιηθούν 
μηχανές καταγραφής αποτελεσμάτων Bridgemates II.  

8.3. Ισχύοντες Κανονισμοί  
Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον ΔΚΑΜ/2017, τους Κανονισμούς της ΕΟΜ, τις διατάξεις 
της προκήρυξης αυτής, των αποφάσεων του Δ.Σ. της ΕΟΜ και των Ειδικών Κανονισμών που θα 
εκδίδονται. Σε περίπτωση σύγκρουσης διατάξεων, ισχύει ιεραρχικά η προηγουμένως αναφερθείσα σειρά.  

8.4. Διαιτητές - Επιτροπές Εφέσεων   
Οι  Διαιτητές των αγώνων και οι Επιτροπές Εφέσεων κάθε φάσης θα ανακοινώνονται με τον αντίστοιχο 
Ειδικό Κανονισμό που θα εκδίδεται από την Οργανωτική Επιτροπή πριν την έναρξη της κάθε φάσης.  

8.5. Συμβάσεις - συστήματα  

• Για τις ενότητες 1-16, 1-11 και 1-9 ισχύει ο Γενικός Κατάλογος Συμβάσεων της ΕΟΜ  
• Για την ενότητα 1-6 ισχύει ο Περιορισµένος Κατάλογος Γ’ Συμβάσεων της ΕΟΜ  

Σε οποιαδήποτε φάση των αγώνων, κάθε ζεύγος πρέπει να έχει συμπληρωμένη κάρτα συμβάσεων. Η κάρτα 
συμβάσεων είναι εγκεκριμένο έντυπο της ΕΟΜ το οποίο είναι πανομοιότυπο με το αντίστοιχο της WBF ή 
της EBL. Σε όλες τις κατηγορίες μπορεί εναλλακτικά να χρησιμοποιηθεί η εγκεκριμένη συνοπτική κάρτα 
συμβάσεων της ΕΟΜ. Στην κάρτα συμβάσεων πρέπει, εκτός από τα προβλεπόμενα στοιχεία, να έχει 
περιγραφεί αναλυτικά και οποιαδήποτε σύμβαση ή ακολουθία αγορών δεν περιγράφεται στο «εγχειρίδιο 
συμβάσεων» της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μπριτζ και δεν συμπεριλαμβάνεται στην επετηρίδα της ΕΟΜ 
2022. Συστήματα πολύ ασυνήθιστων μεθόδων (HUM), όπως και συμβάσεις καφέ διακριτικού (brown 
sticker) απαγορεύονται σε όλες τις ενότητες και σε όλες τις φάσεις των αγώνων.  
Εάν κάποιο ζεύγος δεν διαθέτει κάρτα συμβάσεων και χρησιμοποιήσει σύμβαση εκτός των 
περιγραφομένων στο εγχειρίδιο συμβάσεων, σε περίπτωση αμφιβολίας ο διαιτητής θα εφαρμόζει το άρθρο 
του ΔΚΑΜ/2017 περί λανθασμένης εξηγήσεως, επί πλέον δε θα καταλογίζει και πειθαρχική ποινή κατά 
την κρίση του.  
Ακόμη, σε περίπτωση μη χρησιμοποιήσεως εγκεκριμένων συστημάτων ή συμβάσεων, ο διαιτητής έχει το 
δικαίωμα να επιβάλει τη χρήση της κίτρινης κάρτας της ΕΟΜ ή και «απολύτως φυσικού συστήματος» 
(μόνο Stayman και Blackwood).  

8.6. Προθεσμία Εφέσεων  
Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα εφέσεως κατά αποφάσεως του διαιτητή, πρέπει να 
την υποβάλουν το αργότερο 10 λεπτά μετά το τέλος της συνάντησης στην οποία συνέβη η ανωμαλία. Κατά 
τα άλλα ισχύει ο Κανονισμός ΕΟΜ αριθ. 2.4.  Το παράβολο έφεσης είναι 50 €.  

Κάθε συμμετέχων συμφωνεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας προκήρυξης, 
όπως και όλες τις σχετικές διατάξεις των κανονισμών της ΕΟΜ και του ΔΚΑΜ/2007.   

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οτιδήποτε δεν διευκρινίζει αυτή η προκήρυξη, ως και διάφορα στοιχεία που θα προκύψουν 
εν τω μεταξύ, θα ανακοινωθούν με Ειδικό Κανονισμό.  

Από την Επιτροπή Αγώνων της ΕΟΜ  


