
 

 

 

 

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2023 

Αριθ. πρωτ. 49/23 

Προς όλα τα Σωματεία - μέλη 
 

55o Πανελλήνιο πρωτάθλημα Ομάδων 2023 

Β΄ τελικός Αττική - Θεσσαλονίκη 

Στα πλαίσια της διοργάνωσης του 55ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ομάδων 2023, σε 
δύο (2) φάσεις, προκριματική και τελική, διοργανώνεται παράλληλα και ανεξάρτητος 
αγώνας Ομάδων 3ης βαθμίδας, ο οποίος θα γίνει κατά τη διάρκεια της 2ης φάσης. 
 
1. Τρόπος διεξαγωγής – Συμμετέχοντες 
 
Στον αγώνα αυτό μπορούν να λάβουν μέρος ομάδες αποτελούμενες από 4 έως 6 αθλητές 
που δεν συμμετέχουν σε ομάδα που θα αγωνιστεί στους τελικούς των ενοτήτων 1-16, 1-

11, 1-9 και 1-6.  
Ο αγώνας θα είναι Open Stratified 
 
2. Βαθμίδα αγώνα  
 
Ο αγώνας ανήκει στην τρίτη (3η) βαθμίδα, και θα απονεμηθούν τα προβλεπόμενα από 
τους κανονισμούς της ΕΟΜ master points (μαύρα, χρυσά, πλατινένια). 
   
3. Ημερομηνίες - ώρες και τόπος διεξαγωγής : 
 
Αττική:  

Οι εγκαταστάσεις της Αθλητικής Ακαδημίας Αιγάλεω (Α.Α.Α) Ιερά Οδός 154, Αιγάλεω, 
12242, τηλ. 2105913721 

Θεσσαλονίκη: 

 Οι εγκαταστάσεις του  Όμιλου Αγωνιστικού Μπριτζ Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Μ.Θ.) 

Αναξιμάνδρου 61-63, 54250 Θεσσαλονίκη τηλ. 231 031 3700 

 
 

  Αττική Θεσσαλονίκη 

Παρασκευή 31 Μαρτίου  20:30 20:30 
Σάββατο 01 Απριλίου  18:00 19:00 
Κυριακή 02 Απριλίου  10:30 11:00 

https://goo.gl/maps/QQKvGCcDW9ArCZQ19


 
4. Δηλώσεις συμμετοχής 
 
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι την Πέμπτη, 30 Μαρτίου 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 120€ στην Αττική & 100€ στη Θεσσαλονίκη.   

Εάν μία ομάδα περιλαμβάνει αθλητή γεννηθέντα την 1-1-1998 και μετά ή στρατευμένο, 

δικαιούται έκπτωσης 10% στο προαναφερθέν ποσό, για κάθε έναν τέτοιο αθλητή. Εάν μία 

ομάδα περιλαμβάνει αθλητή γεννηθέντα την 1-1-2005 και μετά, δικαιούται έκπτωσης 20% 

στο προαναφερθέν ποσό, για κάθε έναν τέτοιο αθλητή. Οι ομάδες που περιλαμβάνουν 

αθλητές-τριες που επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ ως άνεργοι δικαιούνται έκπτωσης 10% για 

κάθε έναν τέτοιο αθλητή-τρια με την υποβολή αντίγραφου της επιδότησης. Αθλητές που 

έχουν μόνιμο τόπο κατοικίας στην Περιφέρεια δεν καταβάλουν δικαιώματα συμμετοχής 

στους τελικούς. 

5. Τεχνικά στοιχεία 
 
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. 
 
6. 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. 
 
7. Κινητά 
 
Η χρήση κινητών τηλεφώνων ή άλλων συσκευών επικοινωνίας κατά τη διάρκεια 

Πανελληνίων αγώνων συνεπάγεται αυτόματη ποινή από τον Διαιτητή. Σε περίπτωση 

έκτακτης ανάγκης εισερχόμενης κλήσης, οι αθλητές πρέπει να αφήνουν τα τηλέφωνά τους 

στο γραφείο του Διαιτητή, αφού τον ενημερώσουν.  

Απαγορεύεται εντελώς το κάπνισμα ή το ηλεκτρονικό τσιγάρο εντός του αγωνιστικού 

χώρου.  

Οι αγωνιζόμενοι απαγορεύεται αυστηρά να παρακολουθούν διανομές που παίζονται σε 

άλλο τραπέζι. Κατά τη διάρκεια του αγώνα οι παίκτες δεν εξέρχονται από την αίθουσα 

παρά μόνο κατόπιν αδείας του διαιτητή. 

 

 

http://www.hellasbridge.org/


8. Ειδικοί όροι – Λεπτομέρειες 
  

8.1. Ισχύοντες Κανονισμοί 
 
Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον ΔΚΑΜ/07, τους Κανονισμούς της ΕΟΜ, 
τις αποφάσεις του Δ.Σ. της ΕΟΜ, τις διατάξεις της προκήρυξης αυτής και των Ειδικών 
Κανονισμών που θα εκδίδονται. Σε περίπτωση σύγκρουσης διατάξεων, ισχύει ιεραρχικά 
η προηγουμένως αναφερθείσα σειρά. 
 

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

8.3. Προθεσμία Εφέσεων 
 
Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα εφέσεως κατά αποφάσεως του 

διαιτητή, πρέπει να την υποβάλουν το αργότερο 30 λεπτά μετά το τέλος της συνάντησης 

στην οποία συνέβη η ανωμαλία. Κατά τα άλλα ισχύει ο Κανονισμός ΕΟΜ αριθ. 3. Το 

παράβολο έφεσης είναι 50 €. 

Κάθε συμμετέχων-ουσα συμφωνεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της 

προκήρυξης αυτής, όπως και όλες τις σχετικές διατάξεις των κανονισμών της ΕΟΜ και 

του ΔΚΑΜ/2007. 

Από την Επιτροπή Αγώνων της ΕΟΜ 


