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Προς όλα τα Σωματεία – μέλη 
 

55ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 

 ΟΜΑΔΩΝ “Νίκος Καραμανλής” 2023 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1-16, 1-11, 1-9, 1-6 
 

Προκηρύσσεται το 55ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ομάδων για το 2023, το οποίο θα διεξαχθεί 

παράλληλα σε τέσσερις (4) ενότητες κατηγοριών: 1-16, 1-11, 1-9 και 1-6 και σε δύο (2) φάσεις, 

προκριματική και τελική. 

Ειδικά για την ενότητα 1-16 (όπεν) θα υπάρχει και Υπερτελικός για τις 4 πρώτες ομάδες της 

Γενικής κατάταξης του Τελικού, που θα γίνει από Παρασκευή 07 Απριλίου έως Κυριακή 09 

Απριλίου 2023. 

1. Γενικά – Ημερομηνίες διεξαγωγής 

Από την προκριματική φάση, που θα διεξαχθεί σε διάφορα κέντρα σε όλη την Ελλάδα με το 

σύστημα Round Robin, θα προκριθούν σε κάθε κατηγορία 16 ή 20 ομάδες για την τελική φάση 

ανάλογα με τη συμμετοχή. Από την τελική φάση, με συνδυασμό συστημάτων Round Robin και 

Knock-out, θα προκύψει η τελική κατάταξη. Οι λεπτομέρειες αναφέρονται σε επόμενα άρθρα του 

παρόντος. 

Ημερομηνίες διεξαγωγής προκριματικών στα κέντρα της Αττικής: 

Παρασκευή 03 Μαρτίου 2023 20:30 

Σάββατο 04 Μαρτίου 2023 18:00 

Κυριακή 05 Μαρτίου 2023 11:00 

Ημερομηνίες διεξαγωγής προκριματικών στα κέντρα εκτός Αττικής: 

Θα επιλεγούν από τον τοπικό διοργανωτή μέσα στο χρονικό διάστημα από Παρασκευή 21 

Φεβρουαρίου έως Κυριακή 19 Μαρτίου, σε ώρες επίσης της επιλογής του. Όμως η πρώτη 

ημερίδα του αγώνα, για όλες τις ενότητες κατηγοριών,  θα πρέπει να διεξαχθεί υποχρεωτικά το 

αργότερο μέχρι την Παρασκευή 03 Μαρτίου και κατάσταση με τις συμμετέχουσες ομάδες και σε 

ποια ενότητα αγωνίζεται η κάθε μια πρέπει να αποσταλεί στα γραφεία της ΕΟΜ το αργότερο 

μέχρι την ίδια μέρα, Παρασκευή 03 Μαρτίου, ώστε να καθοριστεί ο αριθμός των 

προκρινόμενων από κάθε κέντρο Προκριματικού. 

Τα στοιχεία αυτά όπως και άλλες λεπτομέρειες (Διαιτητής, οργανωτική επιτροπή, κ.λπ.) θα τα 

ανακοινώσει ο τοπικός διοργανωτής με Ειδικό Κανονισμό, που θα εκδώσει τουλάχιστον 4 ημέρες 
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πριν την έναρξη των αγώνων, ενώ παράλληλα θα στείλει αντίγραφό του στην ΕΟΜ. Όλες οι 

ημερομηνίες θα τηρηθούν αυστηρά. 

Οι τελικοί όλων των ενοτήτων κατηγοριών θα διεξαχθούν στην Αττική.  

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 

Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023 20:30 

Σάββατο 01 Απριλίου 2023 18:00 

Κυριακή 02 Απριλίου 2023 10:30 

2. Δικαίωμα και δήλωση συμμετοχής 

Στη διοργάνωση δικαιούνται να συμμετάσχουν όλες οι ομάδες που αποτελούνται από 4-6 

αθλητές οι οποίοι έχουν  καταβάλει το παράβολο αγωνιστικού δελτίου της ΕΟΜ για το 2023.  

Στις ενότητες 1-11, 1-9 και 1-6 κανένας αθλητής της ομάδας δεν πρέπει να είναι ανώτερης 

κατηγορίας από 11, 9 και 6 αντίστοιχα.  

Τα δικαιώματα συμμετοχής για κάθε στάδιο ορίζονται σε 120€ ανά ομάδα, ανεξαρτήτως 
αριθμού αθλητών. Ειδικά για τους προκριματικούς της Περιφέρειας, οι τοπικοί Διοργανωτές 
μπορούν να ορίσουν χαμηλότερο δικαίωμα συμμετοχής, πλην όμως αυτή η έκπτωση δεν θα έχει 
καμία επίπτωση στα δικαιώματα που πρέπει να καταβληθούν στην ΕΟΜ. 

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.  

Για τις ομάδες της Αττικής, οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι την Πέμπτη 02 

Μαρτίου ώρα 17:00 μόνο μέσω της ειδικής εφαρμογής στον ιστότοπο της ΕΟΜ 

www.hellasbridge.org. Για κάθε πρόβλημα επικοινωνείτε με τα γραφεία της ΕΟΜ τηλ. 210 -  

7480400-3,  Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 - 18:00. 

 Μετά από αυτή την προθεσμία, μπορεί να γίνουν δεκτές από την ΕΟΜ επιπλέον συμμετοχές 

(κατά σειρά προτεραιότητας) μόνο με απόφαση της επιτροπής αγώνων. 

Για τις ομάδες της Περιφέρειας η δήλωση συμμετοχής θα γίνεται στους τοπικούς διοργανωτές, 

σύμφωνα με τους ειδικούς κανονισμούς που θα ανακοινωθούν από αυτούς.  

Κάθε ομάδα που θα προκριθεί από οποιοδήποτε κέντρο της Αττικής θεωρείται ότι θα 

συμμετάσχει στον Τελικό. Σε περίπτωση που κάποια ομάδα μπορεί και θέλει να προσθέσει 

αθλητή-ες στη σύνθεση της ή στην περίπτωση που κάποια ομάδα δεν επιθυμεί να λάβει μέρος 

στον Τελικό πρέπει να το δηλώσει, το αργότερο, μέχρι τη Δευτέρα 27 Μαρτίου, μόνο στη 

γραμματεία της ΕΟΜ, στα τηλέφωνα  210 7480400-2 ή μέσω email στο 

manager@hellasbridge.org. 

http://www.hellasbridge.org/
manager@hellasbridge.org
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Για τα κέντρα της Περιφέρειας υπεύθυνος να δηλώσει τη συμμετοχή των ομάδων του Τελικού 

στην EOM είναι ο διοργανωτής, μέχρι την Δευτέρα 27 Μαρτίου μέσω email στο 

manager@hellasbridge.org 

3. Τόπος και Τρόπος διεξαγωγής Προκριματικού 

Κέντρο Αττικής Ο κάθε προκριματικός του πρωταθλήματος θα διεξαχθεί σε τρεις (3) ημερίδες 

(Μέσος Όρος είκοσι τέσσερις διανομές, τουλάχιστον, ανά ημερίδα) και η κάθε ομάδα θα 

αντιμετωπίσει όλες τις άλλες ομάδες του ομίλου της, με το σύστημα βαθμολογίας IMP's και στη 

συνέχεια μετατροπή των IMP's σε VP's, σύμφωνα με τον ΔΚΑΜ/17 και τους ισχύοντες 

κανονισμούς της ΕΟΜ. 

Κέντρα Περιφέρειας  

α) Εάν διεξαχθεί ξεχωριστός αγώνας μιας (1) ενότητας κατηγοριών σε Σωματείο της 

Περιφέρειας, τότε πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον τρεις (3) ομάδες της ενότητας αυτής. 

β) Για να διεξαχθεί ενιαίος προκριματικός αγώνας σε οποιοδήποτε κέντρο της περιφέρειας, 

πρέπει στο κέντρο αυτό να συμμετέχουν τουλάχιστον τέσσερις (4) ομάδες. Ο αγώνας όπεν δεν 

μπορεί να συμμετέχει σε ενιαίο αγώνα. 

γ) Για να υπάρχει δυνατότητα πρόκρισης ομάδας στον τελικό από ενιαίο αγώνα της περιφέρειας 
πρέπει στην ενότητά της (1-11, 1-9 ή 1-6) να συμμετέχουν τουλάχιστον δύο ομάδες. 

δ)  Κάθε ενιαίος αγώνας έχει συντελεστή βαθμών διάκρισης 1 (όπεν), ανεξάρτητα αν δεν 

περιλαμβάνει αγώνα ενότητας όπεν.   

ε) Εφόσον ο αγώνας γίνει με συμμετοχή μόνο τριών (3) ομάδων μιας ενότητας δυνατόν να 

διεξαχθούν, ειδικά στη περίπτωση αυτή, μόνο δύο (2) ημερίδες με Μέσο Όρο είκοσι τέσσερις 

διανομές, τουλάχιστον, ανά ημερίδα. 

στ) Διοργάνωση προκριματικού της ενότητας όπεν μπορεί να γίνει μόνο από ένα Σωματείο σε 

κάθε πόλης εκτός Αττικής.  

4. Προκρινόμενοι – Επιλαχόντες 

Ο αριθμός των συμμετεχόντων στους τελικούς για κάθε ενότητα κατηγοριών είναι: 

Α) 16 ομάδες εφόσον η Πανελλήνια συμμετοχή είναι μέχρι 40 ομάδες 

Β) 20 ομάδες εφόσον η Πανελλήνια συμμετοχή είναι μεγαλύτερη από 40 ομάδες. 

Ενότητες 1-11, 1-9 και 1-6  

Από κάθε κέντρο Προκριματικού 1-11, 1-9 και 1-6 θα προκριθεί στον Τελικό ποσοστό ανάλογο 

με τον αριθμό των συνολικών συμμετοχών σε όλη την Ελλάδα, ώστε να εξασφαλιστεί ο 

προβλεπόμενος αριθμός. Π.χ. αν στο προκριματικό στάδιο κάποιας ενότητας συμμετάσχουν 40 

ομάδες, θα προκριθεί από την ενότητα αυτή, σε Α’ κατανομή, το 40% των συμμετεχουσών 

ομάδων (π.χ.16/40) σε κάθε κέντρο. Ο αριθμός των ομάδων που θα προκριθούν 

στρογγυλοποιείται προς τα κάτω. Π.χ. αν προκρίνεται το 45% των ομάδων, αγώνας με τρεις 

ομάδες προκρίνει αρχικά μία, ενώ αγώνας με δυο ομάδες αρχικά καμία. Για να συμπληρωθεί 

όμως ο απαιτούμενος αριθμός του τελικού σταδίου θα λαμβάνονται, σε Β΄ κατανομή, κατά σειρά 

προτεραιότητας ομάδες από τα κέντρα με το μεγαλύτερο ποσοστιαίο υπόλοιπο. Στην περίπτωση 

ίσου ποσοστιαίου υπολοίπου (μέχρι 2ο δεκαδικό) δύο ή περισσοτέρων κέντρων, προτεραιότητα 

έχουν οι ομάδες από την Περιφέρεια (έναντι των ομάδων από τον προκριματικό της Αττικής) και 

μεταξύ αυτών ομάδες από το κέντρο με το μεγαλύτερο άθροισμα δυναμικότητας του αγώνα της 

ενότητας αυτής. Εάν από κάποιο κέντρο ομάδα που έχει προκριθεί δεν θελήσει να συμμετάσχει 

file://///Storage/v/Αγώνες/Προκηρύξεις/2019/ΠΠ%20Ομάδων/manager@hellasbridge.org
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στον τελικό, αναπληρώνεται από την επόμενη ομάδα της κατάταξης στην ίδια ενότητα του ίδιου 

κέντρου, σε καμία όμως περίπτωση από την τελευταία. Σε περίπτωση που τελικά η θέση αυτή 

δεν καταληφθεί από το ίδιο κέντρο ή γενικά στην περίπτωση που υπολείπονται ομάδες για να 

συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός θα προκριθούν ομάδες από το κέντρο της Αττικής  

 

Ενότητα όπεν 

Από κάθε κέντρο Προκριματικού ενότητας όπεν 1-16 θα προκριθεί στον Τελικό ποσοστό 

ανάλογο με τον αριθμό των συνολικών συμμετοχών σε όλη την Ελλάδα, ώστε να εξασφαλιστεί ο 

προβλεπόμενος αριθμός. Π.χ. αν στο προκριματικό στάδιο κάποιας ενότητας συμμετάσχουν 40 

ομάδες, θα προκριθεί από την ενότητα αυτή, σε Α΄ κατανομή, το 40% των συμμετεχουσών 

ομάδων (π.χ.16/40) σε κάθε κέντρο. Ο αριθμός των ομάδων που θα προκριθούν 

στρογγυλοποιείται προς τα κάτω. Για να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός του τελικού 

σταδίου θα λαμβάνονται, σε Β’ κατανομή, ομάδες από τα κέντρα με το μεγαλύτερο ποσοστιαίο 

υπόλοιπο εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο από 0,50. Στην περίπτωση ίσου ποσοστιαίου υπολοίπου 

(μέχρι 2ο δεκαδικό) δύο ή περισσοτέρων κέντρων, προτεραιότητα έχουν οι ομάδες από την 

Περιφέρεια (έναντι των ομάδων από τον προκριματικό της Αττικής) και μεταξύ αυτών ομάδες 

από το κέντρο με το μεγαλύτερο άθροισμα δυναμικότητας του αγώνα της ενότητας αυτής. Εάν 

από κάποιο κέντρο ομάδα που έχει προκριθεί δεν θελήσει να συμμετάσχει στον τελικό, 

αναπληρώνεται από την επόμενη ομάδα της κατάταξης στην ίδια ενότητα του ίδιου κέντρου, σε 

καμία όμως περίπτωση από την τελευταία. Σε περίπτωση που τελικά η θέση αυτή δεν καταληφθεί 

από το ίδιο κέντρο ή γενικά στην περίπτωση που υπολείπονται ομάδες για να συμπληρωθεί ο 

απαιτούμενος αριθμός τότε ο απαιτούμενος αριθμός ομάδων θα συμπληρωθεί από τα κέντρα 

Αττικής και Θεσσαλονίκης κατά σειρά μεγαλύτερου ποσοστιαίου υπολοίπου. 

Όλες οι ενότητες  

Από τους αγώνες του κέντρου της Αττικής θα προκρίνονται για τον Τελικό οι ομάδες με βάση το 

μεγαλύτερο κάθε φορά ποσοστιαίο υπόλοιπο σε κάθε Σωματείο – διοργανωτή ξεχωριστά. Σε 

περίπτωση ίσου ποσοστιαίου υπολοίπου μεταξύ των δύο Σωματείων – διοργανωτών η επόμενη 

προκρινόμενη ομάδα λαμβάνεται από τον αγώνα που είχε τον μεγαλύτερο μέσο δείκτη 

δυναμικότητας. Ο ίδιος τρόπος ακολουθείται και για τις περιπτώσεις πρόκρισης επιλαχουσών 

ομάδων, από τους προκριματικούς αγώνες των ενοτήτων αυτών.  

Εάν προκύψει θέμα κατάταξης στην Αττική από αγώνα στον οποίο οι ομάδες χωρίστηκαν σε 2 ή 

περισσότερους ομίλους στο ίδιο Σωματείο - διοργανωτή, τότε, η σειρά των ομάδων θα 

λαμβάνεται από έναν πίνακα που θα προκύψει από την σειρά κατάταξης των ομάδων όλων των 

ομίλων του Σωματείου αυτού με α’ κριτήριο την σειρά της ομάδας εντός του ομίλου της (3η, 4η, 

κ.λπ.). Σε περίπτωση ισοβαθμίας η σειρά εντός του ομίλου καθορίζεται σύμφωνα με τους 

ισχύοντες κανονισμούς της ΕΟΜ. Στη συνέχεια, δηλαδή αφού καθοριστεί η σειρά εντός του 

ομίλου, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του «Εγχειριδίου Διεξαγωγής Αγώνων» όπως αναφέρεται 

στους κανονισμούς της ΕΟΜ που ορίζει: «Για την κατάταξη Ομάδων που αγωνίζονται σε 

διαφορετικούς ομίλους αλλά καταλαμβάνουν την ίδια θέση, ισχύει το άθροισμα των VP’s που 

συγκέντρωσαν με τις ομάδες που κατετάγησαν πάνω από αυτές στη βαθμολογία. Εφόσον αυτό είναι 

ίσο λαμβάνονται υπόψη τα VP’s που συγκέντρωσαν με την αμέσως επόμενη στην κατάταξη ομάδα 

κι εφόσον κι αυτό είναι ίσο, με την αμέσως επόμενη και ούτω καθεξής μέχρι εξαντλήσεως των 

ομάδων του ομίλου που είχε τις λιγότερες συμμετοχές. Εφόσον και πάλι υπάρχει ισοβαθμία γίνεται 

κλήρωση». 

Μετά την παρέλευση του χρόνου δηλώσεων συμμετοχής για το προκριματικό στάδιο, ο οποίος 
ορίζεται στην προκήρυξη των αγώνων, καμία απολύτως δήλωση συμμετοχής δεν θα γίνει δεκτή, 
εκτός και αν αυτό εξυπηρετεί την κίνηση του κάθε αγώνα.  

Εάν κατά την αρχική δήλωση συμμετοχής, η ομάδα αποτελείται από λιγότερους από 6 αθλητές, 
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άλλοι αθλητές, μέχρι του αριθμού 6, μπορούν να προστεθούν αργότερα, μετά από έγκριση της 
Επιτροπής Αγώνων. Εφόσον έχει εκδοθεί ο Ειδικός Κανονισμός του αγώνα, αυτό μπορεί να γίνει 
μόνο εφόσον δεν επηρεάζεται το Seeding.  

Διευκρινίζεται ότι αθλητής που έχει συμμετάσχει σε κάποια ομάδα δεν μπορεί σε καμία 

περίπτωση να συμμετάσχει και σε άλλη, οποιασδήποτε κατηγορίας, είτε στον προκριματικό 

είτε στον τελικό. 

Αποτελέσματα από όλα τα κέντρα που θα διεξαχθούν προκριματικοί πρέπει να αποσταλούν στην 

ΕΟΜ, το αργότερο μέχρι την Κυριακή 19 Μαρτίου.  
 

5. Τόποι διεξαγωγής προκριματικών Αττικής – συμμετοχές 

Θα οριστούν με ανακοίνωση της ΕΟΜ. 

Για να διεξαχθεί προκριματικός αγώνας θα πρέπει σε κάθε κέντρο από τα παραπάνω, της 
ενότητας αυτής, να μετέχουν τουλάχιστον έξι (6) ομάδες. 

Εάν οι δηλώσεις συμμετοχής σε κάποιο κέντρο οποιασδήποτε ενότητας είναι λιγότερες, τότε οι 

ομάδες θα μεταφέρονται σε άλλο-α κέντρα της ίδιας ενότητας με τη συγκατάθεση των 

συμμετεχόντων. 

6. Τόπος και Τρόπος διεξαγωγής Τελικού - Υπερτελικού 

Οι τελικοί όλων των ενοτήτων και ο Υπερτελικός της 1-16 θα διεξαχθούν στην Αττική. Οι 

τόποι διεξαγωγής θα οριστούν με νεότερη ανακοίνωση της ΕΟΜ 

Τρόπος διεξαγωγής Τελικού: 

Θα ανακοινωθεί μετά την έναρξη του προκριματικού και ανάλογα με τις ομάδες που θα 

συμμετέχουν στον τελικό σε κάθε ενότητα.  

7. Master Points – Έπαθλα 

Ο Τελικός και Υπερτελικός της ενότητας 1-16 ανήκουν στην 1η βαθμίδα και σ’ αυτούς 

απονέμονται και βαθμοί Προεθνικής σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΟΜ. 

Όλοι οι άλλοι προκριματικοί ή τελικοί ανήκουν στην 3η βαθμίδα. 

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις θα απονεμηθούν στους έχοντες δικαίωμα βράβευσης, τα 

αντίστοιχα Μαύρα, Χρυσά και Πλατινένια Master Points. 

Δικαίωμα βράβευσης και απονομής Master Points σε κάθε φάση έχουν όσοι αθλητές έλαβαν 

μέρος τουλάχιστον στο 1/3 των διανομών της εν λόγω φάσης (καν. ΕΟΜ 6.7). 

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

ενότητας. 

8. Οργανωτική Επιτροπή 

α) Για την Αθήνα 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. 

β) Για τα κέντρα της Περιφέρειας θα ορίζεται από το Σωματείο - Διοργανωτή και θα αναφέρεται 

στον τοπικό Ειδικό κανονισμό. 

9. Κινητά κλπ συσκευές τηλεπικοινωνίας 

Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων κλπ μέσων τηλεπικοινωνιών με ηχητική ή παλμική 
κλήση, εκτός αν δοθεί προσωπική άδεια από το διαιτητή για περίπτωση μεγάλης ανάγκης. 

Οι παραβάτες θα διώκονται πειθαρχικά από τον διαιτητή. 

10. Ειδικοί όροι – Λεπτομέρειες  
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10.1  Screens  
Στον υπερτελικό, τελικό και προκριματικό Αθηνών της κατηγορίας 1-16 και πιθανώς στον τελικό 

της κατηγορίας 1-11 θα χρησιμοποιηθούν screens, ενώ οι αγορές θα γίνονται με bidding boxes 

πάνω σε ειδικούς συρόμενους δίσκους. 

10.2 Ισχύοντες Κανονισμοί 
Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον ΔΚΑΜ/17, τους Κανονισμούς της ΕΟΜ, τις 

αποφάσεις του ΔΣ 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. 

10.3  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. 

10.4  Συμβάσεις - συστήματα 
Για την κατηγορία 1-16 ισχύει ο Ειδικός Κατάλογος Συμβάσεων της ΕΟΜ. 

Για την κατηγορία 1-11, 1-9 & 1-6 ισχύει ο Γενικός Κατάλογος Συμβάσεων της ΕΟΜ. 

Σε οποιαδήποτε φάση των αγώνων, κάθε ζεύγος πρέπει να έχει συμπληρωμένη κάρτα 

συμβάσεων. Στις κατηγορίες 1-11, 1-9 και 1-6 μπορεί να χρησιμοποιηθεί η συνοπτική κάρτα 

συμβάσεων της ΕΟΜ. Η κάρτα συμβάσεων πρέπει να είναι εγκεκριμένο έντυπο της ΕΟΜ ή το 

αντίστοιχο της WBF ή της EBL Στην κάρτα συμβάσεων πρέπει, εκτός από τα προβλεπόμενα 

στοιχεία, να έχει περιγραφεί και οποιαδήποτε σύμβαση ή ακολουθία αγορών δεν περιγράφεται 

στο «εγχειρίδιο συμβάσεων» της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μπριτζ και δεν συμπεριλαμβάνεται 

στην επετηρίδα της ΕΟΜ του 2023. 

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

περιγραφομένων στο εγχειρίδιο συμβάσεων, σε περίπτωση αμφιβολίας ο διαιτητής θα εφαρμόζει 

το σχετικό άρθρο του ΔΚΑΜ/17 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 «απολύτως φυσικού συστήματος» ή της 

κίτρινης κάρτας της ΕΟΜ. 

10.5  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. 2.3.2. 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/17. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οτιδήποτε δεν διευκρινίζει αυτή η προκήρυξη, ως και διάφορα στοιχεία που θα 

προκύψουν εν τω μεταξύ, θα οριστούν με επίσημη ανακοίνωση της ΕΟΜ και με τους Ειδικούς 

Κανονισμούς. 

Από την Επιτροπή Αγώνων της ΕΟΜ 


