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Αθήνα, 03 Φεβρουαρίου 2023 

  

 

55ο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Ζευγών 2023 
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ» 

Β΄ τελικός Αττική - Θεσσαλονίκη 

Στα πλαίσια της διοργάνωσης του 55
ου

 Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ζευγών 2023, σε δύο (2) φάσεις, 

προκριματική και τελική, διοργανώνεται στην Αττική & Θεσσαλονίκη και ανεξάρτητος αγώνας 3
ης

 

βαθμίδας, ο οποίος θα γίνει κατά τη διάρκεια της 2
ης

 φάσης. 
 
1. Τρόπος διεξαγωγής – Συμμετέχοντες 
 
Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε ζεύγος που δεν θα συμμετάσχει στους Α΄ τελικούς του 

πρωταθλήματος, χωρίς να είναι απαραίτητο τα μέλη του να είχαν συμμετάσχει στους 

προκριματικούς. 
 
Ο αγώνας θα είναι Stratified Open,1-9 & 1-6 
 
2. Βαθμίδα αγώνα  
 

Ο αγώνας ανήκει στην τρίτη (3
η
) βαθμίδα και θα απονεμηθούν οι προβλεπόμενοι από τους 

κανονισμούς της ΕΟΜ βαθμοί διάκρισης (μαύροι, χρυσοί, πλατινένιοι). 
 
3. Ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής 
 
                                                           Αθήνα                     Θεσσαλονίκη 

Παρασκευή       10 Φεβρουαρίου      20:30                                 20:30  
Σάββατο 11 Φεβρουαρίου      19:00                                 19:00 

Κυριακή 12 Φεβρουαρίου      10:30                                 11:00 
 
 
4. Τόπος διεξαγωγής 

Αττική: 

Οι εγκαταστάσεις του Αγωνιστικού Όμιλου Μπριτζ Βουλιαγμένης (Α.Ο.Μ.Β.) Βουλιαγμένης 85, 166 
74,  Γλυφάδα, τηλ. 210 965 1944, 697 324 8625 

Θεσσαλονίκη: 

 Οι εγκαταστάσεις του  Όμιλου Αγωνιστικού Μπριτζ Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Μ.Θ.) Αναξιμάνδρου 61-63, 

54250 Θεσσαλονίκη τηλ. 231 031 3700 

 

http://goo.gl/maps/FlrB
http://goo.gl/maps/FlrB
https://goo.gl/maps/QQKvGCcDW9ArCZQ19
https://goo.gl/maps/QQKvGCcDW9ArCZQ19
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5. Δηλώσεις – δικαιώματα συμμετοχής 
 
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι την Πέμπτη, 09 Φεβρουαρίου 2023, ώρα 18:00 με 

καταχώρηση μέσω της ιστοσελίδας της ΕΟΜ www.hellasbridge.org . Σε περίπτωση προβλήματος 

επικοινωνείτε με τα Γραφεία της ΕΟΜ, τηλ. 210 7480400-2 και ώρες 10:00 - 17:30, από Δευτέρα έως 

Παρασκευή. 

Πέρα της προθεσμίας αυτής δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μόνο αν εξυπηρετούν την κίνηση 

του αγώνα. 

 
Τα δικαιώματα συμμετοχής ορίζονται σε 30€ στην Αττική & 25€ στη Θεσσαλονίκη.  Οι γεννηθέντες την 

1-1-1998 και μετά, καθώς και οι στρατευμένοι, δικαιούνται έκπτωση 50% στο ποσό που προαναφέρθηκε. 

Αθλητές κάτω των 18 ετών (γεννηθέντες την 1-1-2005 και μετά) δεν καταβάλλουν δικαιώματα 

συμμετοχής. 

Οι αθλητές που επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ ως άνεργοι θα έχουν έκπτωση 50% εφόσον επιδεικνύουν τη 

σχετική απόφαση του ΟΑΕΔ. 

6. Τρόπος διεξαγωγής 
 
Οι αγώνες θα διεξαχθούν με βαθμολογία matchpoints.  
Το πρόγραμμα των συναντήσεων και τα υπόλοιπα τεχνικά στοιχεία θα ανακοινωθούν με τον Ειδικό 

Κανονισμό του αγώνα και θα ρυθμίζονται από την Επιτροπή Αγώνων και το Διοικητικό Συμβούλιο της 

ΕΟΜ. 
 
7. Οργανωτική Επιτροπή 
 
Είναι η επιτροπή αγώνων της ΕΟΜ δια των παρόντων μελών της και σε περίπτωση απουσίας τους μέλος 

του ΔΣ ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από αυτό που θα οριστεί με τον Ειδικό Κανονισμό. 
 
8. Κινητά τηλέφωνα 
 
Απαγορεύεται εντελώς η χρήση κινητών τηλεφώνων, εκτός αν δοθεί προσωπική άδεια από το διαιτητή 

για περίπτωση μεγάλης ανάγκης.  
Οι παραβάτες θα διώκονται πειθαρχικά από τον διαιτητή. 
 
9. Ειδικοί όροι – Λεπτομέρειες 
  

9.1. Ισχύοντες Κανονισμοί 
 
Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον ΔΚΑΜ/07, τους Κανονισμούς της ΕΟΜ, τις αποφάσεις 

του Δ.Σ. της ΕΟΜ και τις διατάξεις της προκήρυξης αυτής και των Ειδικών Κανονισμών που θα 

εκδίδονται. Σε περίπτωση σύγκρουσης διατάξεων, ισχύει ιεραρχικά η προηγουμένως αναφερθείσα σειρά. 
 

9.2. Διαιτητές - Επιτροπές Εφέσεων 
 
Οι Διαιτητές των αγώνων και η Επιτροπή Εφέσεων θα ανακοινωθούν με τον Ειδικό Κανονισμό που θα 

εκδοθεί από την Οργανωτική Επιτροπή. 
 

9.3. Συμβάσεις - συστήματα 
Σχετικά με τα παιζόμενα συστήματα και συμβάσεις, ισχύουν οι κανονισμοί της ΕΟΜ που  

αναγράφονται στην επετηρίδα της ΕΟΜ του 2022. 

Για τις ενότητες 1-16 και 1-11 ισχύει ο Γενικός Κατάλογος Συμβάσεων της ΕΟΜ Για 

την ενότητα 1-9 ισχύει ο Περιορισμένος Κατάλογος Γ’ Συμβάσεων της ΕΟΜ Για την 

ενότητα 1-6 ισχύει ο Περιορισμένος Κατάλογος Β’ Συμβάσεων της ΕΟΜ  

http://www.hellasbridge.org/


Πανελλήνιο πρωτάθλημα Ζευγών 2023 – Β΄ τελικός Αττικής 

 

Σε οποιοδήποτε στάδιο των αγώνων, κάθε ζεύγος πρέπει να έχει συμπληρωμένη κάρτα συμβάσεων. Η 

κάρτα συμβάσεων πρέπει να είναι εγκεκριμένο έντυπο της ΕΟΜ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η 

αντίστοιχη κάρτα συμβάσεων της WBF και της EBL είτε η 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 ούτε και συμπεριλαμβάνεται στην επετηρίδα της ΕΟΜ 2022. 

Εάν κάποιο ζεύγος δεν διαθέτει κάρτα συμβάσεων και χρησιμοποιήσει σύμβαση εκτός των 

περιγραφόμενων στο εγχειρίδιο συμβάσεων, σε περίπτωση αμφιβολίας ο Διαιτητής θα εφαρμόζει το 

άρθρο του ισχύοντος ΔΚΑΜ περί λανθασμένης εξήγησης, και επί πλέον θα καταλογίζει πειθαρχική ποινή 

κατά την κρίση του. 

Ακόμη, σε περίπτωση χρησιμοποιήσεως μη εγκεκριμένων συστημάτων ή συμβάσεων, ο Διαιτητής έχει το 

δικαίωμα να επιβάλλει τη χρήση της κίτρινης κάρτας της ΕΟΜ ή «απολύτως φυσικού συστήματος» (μόνο 

Stayman και Blackwood). 

 
 
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/07. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για οτιδήποτε δεν διευκρινίζει αυτή η προκήρυξη, ως και για διάφορα στοιχεία που θα 

προκύψουν στο μεταξύ, θα εκδοθεί νεότερη ανακοίνωση ή θα καθοριστούν με τον Ειδικό Κανονισμό. 
 
 

Από την Επιτροπή Αγώνων της ΕΟΜ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


