
                        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ   

                                         ΚΑΙ  ΝΗΣΩΝ  ΑΙΓΑΙΟΥ  -  ΡΟΔΟΣ   

                                                   28 -29 -30/4  & 1/5/2023 

 Ελληνική  Ομοσπονδία  Μπριτζ 

             Οι  αγώνες θα διεξαχθούν στο Ξενοδοχείο RODOS PALACE  

   ΟΜΑΔΕΣ  OPEN  2ης βαθμ. -  ΖΕΥΓΗ  OPEN  2ης βαθμ.  - ΖΕΥΓΗ  1-6  & 1-9  3ης βαθμ.  

                                                 Πρόγραμμα Αγώνων : 

Παρασκευή : 28 Απριλίου 21:00  Ζεύγη    Κυριακή :    30 Απριλίου   11:00    Ζεύγη     

Σάββατο :      29 Απριλίου  18:30  Ζεύγη    Δευτέρα :      1 Μαΐου        11:00   Ομάδες 

Κυριακή :       30 Απριλίου  18:30  Ομάδες     

Δικαιώματα συμμετοχής :    Ομάδες : 100 €/ομάδα  -  Ζεύγη : 30 €/αθλητή Με όλες 
τις εκπτώσεις για νέους, στρατεύσιμους  και ανέργους που ισχύουν  για τους 
αγώνες της ΕΟΜ. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά :  Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τον ΔΚΑΜ και 
τους πάγιους κανονισμούς της ΕΟΜ. 

ΑΓΩΝΑΣ ΟΜΑΔΩΝ  OPEN 2Ης βαθμ. Η κίνηση θα καθοριστεί ανάλογα με τον αριθμό 
των ομάδων.  Δηλώσεις συμμετοχής  δεκτές μέχρι και τη λήξη της 2ης  ημερίδας 
ζευγών Σάββατο  29/04 . Κάθε ομάδα θα μπορεί να αποτελείται από 4 έως 6 
αθλητές.   Έπαθλα θα δοθούν στις 3 πρώτες ομάδες της γενικής κατάταξης , στην 1η 
Ομάδα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην 1η ομάδα 1-9 και στην 1η ομάδα 1-6 , υπό 
την προϋπόθεση συμμετοχής τουλάχιστον πέντε  (5) ομάδων σε κάθε μια από τις 
κατηγορίες 1-6 και 1-9. Η απονομή των βαθμών νίκης θα είναι stratified για ομάδες 
1-6 και 1-9.  

         ΑΓΩΝΑΣ ΖΕΥΓΩΝ OPEN  2ης βαθμ :   Έπαθλα θα δοθούν στα 3 πρώτα ζεύγη της 
γενικής κατάταξης ,στους νικητές των ημερίδων, στο 1ο ζεύγος 1-11, στο καλύτερο 
μικτό ζευγάρι, το πρώτο ζεύγος γυναικών, και στο πρώτο Seniors . Η συμμετοχή 
είναι υποχρεωτική και στις τρείς (3) ημερίδες. 

         ΑΓΩΝΑΣ ΖΕΥΓΩΝ 3ης βαθμ. ΚΑΤΗΓ.  1-6  &  1-9  : Για την πραγματοποίηση των 
κατηγοριών 1-6 και 1-9  απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον δέκα (10) ζευγών ανά 
κατηγορία. Σε περίπτωση μη ικανού αριθμού συμμετοχών ανά κατηγορία , οι 
κατηγορίες θα συγχωνευθούν αλλά ο αγώνας θα διεξαχθεί τμηματοποιημένος 
(stratified). Η συμμετοχή είναι υποχρεωτική και στις τρείς (3) ημερίδες. 



                Έπαθλα θα δοθούν στα τρία πρώτα ζεύγη  της 1-9 και στα τρία πρώτα της 
1-6. Σε περίπτωση συγχώνευσης έπαθλα θα πάρουν τα τρία πρώτα ζεύγη  της 1-9 
και το πρώτο ζεύγος  της 1-6.   Για τους αγώνες ζευγών : Δηλώσεις συμμετοχής  
μέχρι και  μια ώρα πριν την έναρξη των αγώνων, στους διαιτητές. Οποιαδήποτε 
περαιτέρω δήλωση συμμετοχής θα γίνεται δεκτή μόνο εφόσον εξυπηρετεί  την 
κίνηση του αγώνα .  

Κάθε ζεύγος ή ομάδα  δικαιούται μόνο ένα έπαθλο από  τα παραπάνω.  

Διαιτητές : Μήτση Γεωργία &   Μεσθενέας Γιώργος : τηλ. 6978489280  

Συσκευές επικοινωνίας-Κάπνισμα-Ηλεκτρονικό τσιγάρο:  

Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ή άλλων συσκευών επικοινωνίας. 
Απαγορεύεται το κάπνισμα ή το ηλεκτρονικό τσιγάρο εντός της αίθουσας των 
αγώνων. 

Κατά την έναρξη όλων των ημερίδων του τουρνουά θα προσφέρονται στους 
αθλητές καφές και βουτήματα. 

Επιτροπή Εφέσεων : Θα καθοριστεί πριν την έναρξη των αγώνων.  

Δηλώσεις Συμμετοχής : στην ιστοσελίδα της ΕΟΜ & στους Διαιτητές.   

Διαμονή : Ξενοδοχείο  RODOS PALACΕ 

 Τιμές :  Δίκλινο δωμάτιο για μονόκλινη χρήση  55€ -Δίκλινο δωμάτιο 
78€ -Τρίκλινο δωμάτιο 99€ - Τετράκλινο δωμάτιο 115€  

Οι παραπάνω τιμές αφορούν δωμάτιο ανά  διανυκτέρευση , είναι με 
πλήρη διατροφή (Πρωινό- Μεσημεριανό- Δείπνο ) και περιλαμβάνουν 
Φ.Π.Α και όλους τους φόρους εκτός από το φόρο διαμονής 4€ ανά 
δωμάτιο , ανά διανυκτέρευση.  

Πληροφορίες-Κρατήσεις: :  oamrodou@gmail.com και Παταβούκας 
Νίκος  τηλ: 6942288691  

 

 


