ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΜΑΔΩΝ «ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ 2022»
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
Ο Α.Ο.Μ. «ΑΣΤΕΡΑΣ» ΔΡΑΜΑΣ διοργανώνει διήμερο Πρωτάθλημα Ομάδων, 4ης βαθμίδας στα
πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ 2022. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι
αθλητές, ανεξαιρέτως αν ανήκουν στο σωματείο του ΑΣΤΕΡΑ ή όχι.
Ο αγώνας θα είναι είτε ενιαίος για όλες τις κατηγορίες, είτε ξεχωριστός για κάποιες από αυτές
ανάλογα με τις συμμετοχές. Σε περίπτωση ενιαίου αγώνα, δύνανται να γίνει τμηματοποίηση για
κάποιες κατηγορίες (stratified). Η κάθε ομάδα θα απαρτίζεται από 4 έως 6 αθλητές
παίκτες. Δεν επιτρέπεται
κανένας αθλητής
παίκτης της ομάδας να είναι μεγαλύτερης κατηγορίας από αυτήν που θα συμμετέχει η ομάδα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΝΑ
Τόπος Διεξαγωγής:

ΑΠΚ Δ ΚΡΑΧΤΙΔΗΣ, Τέρμα Φιλίππου, Δράμα

1η ημερίδα: Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 18:30
2η Ημερίδα: Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 10:30
€40/ομάδα ή €5/άτομο/ημερίδα. Ειδικές εκπτώσεις (50%) για νέους (γεν.
Δικαιώματα 1.1.1996-), άνεργους, στρατευμένους, άτομα της ίδιας οικογένειας (σύζυγοι
συμμετοχής: και συγγενείς Α’ βαθμού. Η έκπτωση θα ισχύει μόνο για το ένα άτομο της
ίδιας οικογένειας). Ανήλικοι αθλητές (γεν. 1.1.2005-) δωρεάν.
Οι αγώνες θα διεξαχθούν με το σύστημα round robin (όλοι εναντίων όλων)
και βαθμολογία IMPs μετατρεπόμενη σε VPs σύμφωνα με τον ισχύοντα
Τρόπος Διεξαγωγής – ΔΚΑΜ και τους Κανονισμούς της ΕΟΜ. Υπάρχει περίπτωση οι αγώνες να
Τεχνικά στοιχεία: διεξαχθούν με το σύστημα Swiss, εφόσον δεν βολεύει η κίνηση round robin.
Οι αγώνες ανήκουν στην 4η βαθμίδα και θα απονείμουν αντίστοιχους
βαθμούς διάκρισης στους συμμετέχοντες.
Διαιτησία: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΚΟΥΒΟΥ (Α.Μ. 01951)
Επιτροπή Εφέσεων: Η μόνιμη Επιτροπή Εφέσεων της ΕΟΜ
Μέγιστος Αριθμός
16 (Δέκα έξι)
Ομάδων :
Οργανωτική Επιτροπή: Το Δ.Σ. του Α.Ο.Μ. “ΑΣΤΕΡΑΣ” Δράμας

Κατά τα λοιπά, ισχύουν όλα όσα προβλέπονται από τους κανονισμούς της ΕΟΜ. Όλες οι
ημερίδες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τον ισχύοντα ΔΚΑΜ, τους πάγιους κανονισμούς της ΕΟΜ και το
υγειονομικό πρωτόκολλο που είναι αναρτημένο στη σελίδα της ΕΟΜ. https://hellasbridge.org/neoprotokollo-diexagogis-agonon

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι τις 12:00 το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2022 στο email:
asteras@hellasbridge.org στο τηλ : 6946469578 (Αβανίδης Χριστόδουλος) και στο site της ΕΟΜ.
Παρακαλούνται οι αρχηγοί ομάδων να προσέλθουν στον χώρο των αγώνων το αργότερο
μέχρι τις 18:00 το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2022.

Δράμα, 10.11.2022
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΑΜΠΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΥΘΥΜΙΑ ΤΣΙΟΤΣΙΟΥ

