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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  
GRAND PRIX 2022 
Η Σύγχρονη Λέσχη Μπριτζ Βεροίας, διοργανώνει 3ήμερο τουρνουά 
Grand Prix ζευγών στις 2-4 Δεκεμβρίου 2022. 

Το τουρνουά θα είναι 4ης βαθμίδας Ζευγών OPEN και stratified 
για τις κατηγορίες 1-9 και 1-6 (αν το επιτρέπουν οι συμμετοχές) και 
θα απονεμηθούν οι προβλεπόμενοι βαθμοί διάκρισης. Η βαθμολογία 
κάθε ημερίδας θα είναι με το σύστημα ακεραίου τοπ (Matchpoints). Η 
γενική κατάταξη είναι ατομική και θα λάβουν μέρος όσοι συμμετάσχουν 
σε τουλάχιστον 2 ημερίδες, με υποχρεωτική συμμετοχή στην τελευταία 
(Κυριακής). 

Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον ισχύοντα ΔΚΑΜ και τους 
Πάγιους Κανονισμούς της ΕΟΜ. 

ΗΜΕΡΕΣ & ΏΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
 Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022  20:30 
 Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2022  19:00 
 Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2022  11:00 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
Οι ημερίδες θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα 
πολλαπλών χρήσεων του σχολικού 
συγκροτήματος 1ου Γυμνασίου Βέροιας 
(Φιλίππειο) & 2ου ΓΕΛ Βέροιας, στην οδό 
Ρωμανίας και Γιάννη Ρίτσου στη Βέροια 
(περιοχή Γιοτζαλίκια). 

Έξω από το σχολικό συγκρότημα υπάρχει 
απεριόριστος χώρος στάθμευσης για αυτοκίνητα. 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να γίνουν μέχρι και μία ώρα 
πριν την έναρξη της 1ης ημερίδας, μέσω του website της 
ΕΟΜ, στο e-mail του ομίλου slemveria@gmail.com και στο 
τηλέφωνο 694 84 93 116. Τα δικαιώματα συμμετοχής 
ορίζονται στα 8€ το άτομο ανά ημερίδα και 20€ για το 3ήμερο. 
Ισχύουν οι προβλεπόμενες εκπτώσεις για νέους, στρατευμένους 
και ανέργους. 

GOOGLE MAPS LINK 

https://goo.gl/maps/ggx3BuGGX1p3bWnM7
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ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 
Τον αγώνα θα διευθύνει ο έμπειρος διαιτητής Γαλιάτσος Ιωάννης 
[14411] κατόπιν ειδικής άδειας της ΚΕΔ. 

ΈΠΑΘΛΑ 
Θα απονεμηθούν έπαθλα στους 3 πρώτους της γενικής κατάταξης και 
στους πρώτους των κατηγοριών 1-9, 1-6 και μαθητές περιόδου 2021-
22. Θα δοθούν επίσης έπαθλα στο 1ο ζεύγος κάθε ημερίδας. 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 
Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο για το 
Αγωνιστικό Μπριτζ σε ισχύ την περίοδο διεξαγωγής των αγώνων. 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Το πρωί του Σαββάτου, θα πραγματοποιηθεί οργανωμένη ξενάγηση 
στο ιστορικό κέντρο της πόλης. 
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