Πρακτικά τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΕΟΜ - 24ης Οκτωβρίου 2009

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Μ.
της 24ης Οκτωβρίου 2009
Στην Αθήνα και στα επί της οδού Φειδιππίδου 30 ιδιόκτητα γραφεία της Ε.Ο.Μ., έγινε σήμερα την
24/10/2009 ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00, η τακτική Γενική Συνέλευση των Σωματείων-Μελών της,
που συγκάλεσε με πρόσκλησή του το Δ.Σ. με την υπ’ αριθ.46/09 της 15-09-2008 ανακοίνωσή του. Η
πρόσκληση απεστάλη με την αρ. πρωτ. 199/09/ΑΚ/δτ προς όλα τα Σωματεία-Μέλη, με τα παρακάτω
θέματα ημερήσιας διάταξης :
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Θέμα 1ο: Έγκριση Προϋπολογισμού 2010
Θέμα 2ο: Τροποποίηση κανονισμών
Ο προεδρεύων κ. Ι. Κούμενος, πρόεδρος του Δ.Σ., ορίζει προσωρινή γραμματέα την κα Α.
Καραμανλή. Το προσωρινό προεδρείο ελέγχει τη νομιμότητα της εκπροσώπησης των Σωματείων –
Μελών, δεδομένης και της εκπλήρωσης των οικονομικών τους υποχρεώσεων, σύμφωνα και με τη
βεβαίωση του λογιστηρίου της ΕΟΜ.
Όλες οι εξουσιοδοτήσεις – εκπροσωπήσεις κρίθηκαν νομότυπες.
Στη συνεδρίαση μετέχουν νομίμως δέκα επτά (17) εκπρόσωποι από τα είκοσι οκτώ (28) Σωματεία – μέλη
που έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις της ΕΟΜ κατά το έτος 2009. Υπάρχει επομένως
απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καταστατικού και η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει νομότυπα. Οι
παριστάμενοι εκπρόσωποι κατά την έναρξη της Γ.Σ. είναι οι παρακάτω:
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Σωματείο
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ΑΟΜΨ
ΑΟΤ
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ΟΑΜΠΕΙ
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ΑΜΙ
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ΟΑΜΚ
ΟΑΜΛ
ΟΑΜΣ
ΟΑΜΧΝ
POM
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ΧΟΜ

Εκπρόσωπος
Σ.ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗΣ
Θ. ΚΟΡΩΣΗΣ
Μ. ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ
Δ. ΤΟΓΙΑΣ
Α. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
Μ. ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ν.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
Β. ΔΟΝΟΣ
Π. ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ
Δ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ
Γ. ΚΟΥΡΗΣ
Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ
Γ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Μ. ΣΦΕΤΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ε. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ
Ι. ΔΡΙΔΑΚΗΣ
Α. ΑΡΜΑΔΑ
Γ. ΣΕΓΚΟΣ
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Εκλογή Προεδρείου Γεν. Συνέλευσης
Προτείνεται ο κ. Αλ. Αθανασιάδης (ΟΑΜΘ), ως Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, ο οποίος ψηφίζεται
ομόφωνα. Για τη θέση του Γραμματέα της ΓΣ προτείνεται η κα. Α. Κοτρωνάρου, που επίσης ψηφίζεται
ομόφωνα.
Στην Γενική συνέλευση παρευρίσκονται ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Ι. Κούμενος, η κα. Άννυ Καραμανλή
(Γεν. Γραμ. ΕΟΜ), τα μέλη του ΔΣ κα. Α. Πολίτου και κ. Τ. Φράγκος, ο Διευθυντής ΕΟΜ, κ. Λ. Ζώτος
και οι εισηγητές για τις τροποποιήσεις Κανονισμών, κα Α. Κοτρωνάρου (αναπληρωτής εκπρόσωπος
ΑΟΜ) και κ. Τ. Μαρσώνης (αναπληρωτής εκπρόσωπος ΣΛΑΜ).
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Θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης
Ο κ. Αλ. Αθανασιάδης ενημερώνει ότι, πριν αρχίσει η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης υπάρχει ένα θέμα που προέκυψε από το τελευταίο ΔΣ ΕΟΜ, για το οποίο απαιτείται επικύρωση
απόφασης του ΔΣ ΕΟΜ από την ΓΣ ΕΟΜ. Ζητά την άδεια, η οποία δίνεται από τη ΓΣ, να ξεκινήσει με
το θέμα αυτό.
Θέμα: Επικύρωση Διαγραφής Σωματείου – μέλους Βέροιας
Ο κ. Αλ. Αθανασιάδης εξηγεί ότι το Σωματείο της Βέροιας είναι ανενεργό κατά τα τελευταία χρόνια και
δεν έχει παρουσιάσει αγωνιστική δραστηριότητα για περισσότερα από δύο (2) συνεχή έτη. Επειδή δεν
πληροί καμία από τις προϋποθέσεις του Καταστατικού ώστε να είναι ενεργό Σωματείο - μέλος της ΕΟΜ,
το ΔΣ ΕΟΜ αποφάσισε ομόφωνα την διαγραφή του Σωματείου από την δύναμη της ΕΟΜ, κατά τη
Συνεδρίασή του της 7 Οκτωβρίου 2009. Η απόφαση αυτή παρουσιάζεται στην παρούσα τακτική ΓΣ για
επικύρωση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του Καταστατικού της ΕΟΜ.
Σε σχετική ερώτηση, ο κ. Αλ. Αθανασιάδης διευκρινίζει ότι υπάρχουν σήμερα μόνο 6 ενεργοί αθλητές,
κάτοχοι Α.Δ. ΕΟΜ, που έχουν ανανεώσει το αγωνιστικό τους δελτίο για το έτος 2009 και παίρνουν
μέρος σε αγώνες άλλων Σωματείων, κυρίως στη Θεσσαλονίκη. Έχει εκδηλωθεί ήδη ενδιαφέρον να
ξεκινήσει ένα νέο Σωματείο στην Έδεσσα. Αν συμβεί αυτό, μπορεί να αναπληρώσει το Σωματείο που
διαγράφηκε. Σε άλλη ερώτηση, διευκρινίζει ότι υπήρξε επαφή με άτομα του Σωματείου και φάνηκε ότι
ούτε έχουν ενδιαφέρον να συνεχίσουν, ούτε διαθέτουν χώρο για τη διεξαγωγή αγώνων.
Η απόφαση του ΔΣ ΕΟΜ επικυρώνεται ομόφωνα από όλους τους παρόντες εκπροσώπους, εκτός από τον
εκπρόσωπο του ΟΠΑΦ, που δηλώνει ότι δεν διαφωνεί μεν αλλά απέχει της ψηφοφορίας, για λόγους
αρχής.
Επομένως, ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με το Άρθρο 4 παρ. 1 του Καταστατικού, η διαγραφή του
Σωματείου – μέλους της Βέροιας ισχύει από την επικύρωσή της από τη ΓΣ ΕΟΜ, δηλ. από 24
Οκτωβρίου 2009. Η απόφαση θα σταλεί στο Σωματείο με δικαστικό επιμελητή και αν δεν προβληθούν
αντιρρήσεις εντός 14 ημερών, θα θεωρηθεί οριστικά το Σωματείο ως μη υπάρχον. Οι αθλητές του
Σωματείου μπορούν να εγγραφούν, μετά από αίτησή τους, σε οποιοδήποτε άλλο Σωματείο – μέλος της
ΕΟΜ άμεσα ή όποτε το επιθυμούν, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1: Εγγραφές και Μεταγραφές Αθλητών
(άρθρο 1.12.3 ισχύοντος, και άρθρο 1.4.3.2.4 του τροποποιημένου, που προτείνεται για έγκριση στο 2ο
Θέμα της παρούσας ΓΣ ΕΟΜ).
Στο σημείο αυτό, ο Πρόεδρος της ΕΟΜ, κ. Ι. Κούμενος, ζητά και παίρνει τον λόγο για να κάνει δύο
ανακοινώσεις, εκτός ημερήσιας διάταξης:

Ανακοίνωση: Πανευρωπαϊκοί Αγώνες Ομάδων 2012
Ο κ. Ι. Κούμενος ενημερώνει ότι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδία Μπριτζ (EBL) κ. Gianarrigo
Rona, που πρόκειται να αντικαταστήσει το επόμενο φθινόπωρο τον Jose Damiani στην προεδρία της
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μπριτζ (WBF), πριν από περίπου 15 μέρες επισκέφθηκε το ξενοδοχείο Πόρτο
Καράς στη Χαλκιδική, συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο της ΕΟΜ κ. Ι. Κούμενο, τον ταμία της EBL, κ.
Marc de Pauw και το γραμματέα της EBL, κ. Πάνο Γεροντόπουλο. Έμεινε ενθουσιασμένος με τις εκεί
εγκαταστάσεις. Πριν από δέκα μέρες, κατά τη διάρκεια του Κυπέλου Πρωταθλητών στο Παρίσι, έγινε
συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής της EBL, όπου αποφασίστηκε η ανάθεση του Πανευρωπαϊκού
Πρωταθλήματος του 2011 στην Πολωνία. Είχαμε εκδηλώσει και εμείς ενδιαφέρον, αλλά χάσαμε στην
επαναληπτική ψηφοφορία με ψήφους 7 προς 5. Στην αρχική ψηφοφορία είχαν πάρει από 5 ψήφους η
Πολωνία και η Ελλάδα και 2 ψήφους η Βουλγαρία. Ωστόσο, μετά από επιμονή της εκτελεστικής
επιτροπής της EBL να ληφθεί απόφαση και για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων του 2012,
αποφασίστηκε ομόφωνα η ανάθεσή του πρωταθλήματος αυτού στην Ελλάδα. Παραλήφθηκε χθες
επίσημη επιστολή από την EBL, με την οποία μας ενημερώνει για την απόφαση της ανάθεσης και,
ταυτόχρονα, ότι μπορούμε από 19 μέχρι 30 Ιουνίου 2012 να διοργανώσουμε και όποιο παράπλευρο
φεστιβάλ επιθυμούμε και να το θέσει υπό την αιγίδα της. Τα επόμενα βήματα είναι:
1. Έγκριση από την ΓΓΑ για την διεκδίκηση του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2012 (δεν είχαμε
ενημερώσει λόγω εκλογών).
2. Υπογραφή σχετικής σύμβασης με EBL.
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Ανακοίνωση: Μαθήματα Μπριτζ σε Δήμους
Γίνονται προσπάθειες να οργανωθούν μαθήματα μπριτζ για αρχάριους σε πόλεις όπου δεν υπάρχουν
Σωματεία αγωνιστικού Μπριτζ, μέσω προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού, που εκπονούν οι ΟΤΑ. Ο κ. Ι.
Κούμενος έχει κάνει επαφή από τον Ιούλιο με όλες τις πρωτεύουσες των Νομών ή γενικότερα με τις
μεγάλες πόλεις και έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από αρκετές πόλεις. Σε δεύτερο κύκλο επαφών, πριν από
τις εκλογές, υποσχεθήκαμε στους ενδιαφερόμενους ότι θα οργανωθούν επισκέψεις, είτε ατόμων από την
Ομοσπονδία είτε ατόμων από κοντινά Σωματεία – μέλη της ΕΟΜ, για να συζητηθούν από κοντά
λεπτομέρειες. Αυτή η διαδικασία έχει ξεκινήσει ήδη.
Τη Βόρεια Ελλάδα έχει αναλάβει ο κ. Α. Τριχόπουλος από τη Θεσσαλονίκη και έχουν ήδη εκδηλώσει
έντονο ενδιαφέρον η Κομοτηνή και η Αλεξανδρούπολη. Στη Δυτική Ελλάδα, ο κ. Λ. Καραγιαννόπουλος
από τα Ιωάννινα θα επισκεφθεί Πρέβεζα και Ηγουμενίτσα, ενώ ο κ. Θ. Παπαγεωργίου, από την Πάτρα,
επισκέφθηκε ήδη το Αγρίνιο, όπου υπάρχει έντονη επιθυμία δημιουργίας ομίλου και τη Ναύπακτο, ενώ
πρόκειται να επισκεφθεί Μεσολόγγι και Πύργο. Στην Άρτα υπάρχει ήδη Σωματείο που έχει την έγκριση
Πρωτοδικείου και επίκειται να ξεκινήσει μαθήματα, ενώ το ίδιο ή κάτι ανάλογο συμβαίνει στην Έδεσσα.
Στη Νότια Ελλάδα, στο Λουτράκι και την Κόρινθο, αναλαμβάνει να πάει ο κ. Ι. Κούμενος. Ο κ. Τ.
Φράγκος, μέλος του ΔΣ ΕΟΜ, αναλαμβάνει Τρίπολη, Άργος και Ναύπλιο. Τέλος, στην Κεντρική Ελλάδα
και ειδικότερα σε Λαμία, Λειβαδιά, Θήβα, Άμφισσα και Ιτέα, θα πάει ο κ. Δ. Μπάλλας. Γενικά λοιπόν,
ευελπιστούμε ότι 4 με 5 πόλεις τουλάχιστον θα ξεκινήσουν μαθήματα, με προοπτική να δημιουργηθούν
εκεί όμιλοι.
Θέμα 1ο Έγκριση προϋπολογισμού 2010
Γίνεται συζήτηση του προϋπολογισμού που εισηγείται το ΔΣ κατά κονδύλιο (σύμφωνα με την
κωδικοποίηση της Γεν. Γραμματείας Αθλητισμού). Δίδονται εξηγήσεις, αναλύσεις και διευκρινίσεις για
κάθε ένα από αυτά από τον Πρόεδρο κ. Α. Αθανασιάδη, που είναι και ταμίας της ΕΟΜ. Όπου χρειάζεται,
δίνονται εξηγήσεις και από τη Γεν. Γραμματέα κα Α. Καραμανλή και τον Διευθυντή της ΕΟΜ, κ. Λ.
Ζώτο.
Ο κ. Αλ. Αθανασιάδης ενημερώνει τα μέλη ότι υπάρχει ενδεχόμενο να γίνει αναθεώρηση του
προϋπολογισμού, όπως αυτός θα εγκριθεί σήμερα, λόγω δύο εκκρεμοτήτων, που αναμένεται να
διευθετηθούν σύντομα:
1. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης πρότασης που έγινε από την κα Α. Πολίτου για την ανακαίνιση των
γραφείων της ΕΟΜ, η οποία ήταν αρκετά δαπανηρή, ανακαλύφθηκε ότι υπάρχουν κονδύλια στην
ΓΓΑ για ανακαίνιση χώρων, που είναι ανεξάρτητα από τις τακτικές επιχορηγήσεις. Έτσι, πρόκειται
να ζητηθεί έκτακτη επιχορήγηση από την ΓΓΑ για ανακαίνιση και αναμόρφωση των γραφείων της
ΕΟΜ και υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να εγκριθεί το σχετικό κονδύλι. Στην περίπτωση αυτή, θα
προστεθεί στον προϋπολογισμό. Δεν θα επηρεαστούν τα άλλα κονδύλια, όπως προτείνονται τώρα,
αφού θα πρόκειται για επιδότηση εκτός της τακτικής επιχορήγησης.
2. Είναι πιθανό να προσληφθεί, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, ένας υπάλληλος που θα επιδοτείται
από τον ΟΑΕΔ και συγκεκριμένα ο κ. Ι. Μηλιτσόπουλος, ένας από τους καλύτερους δασκάλους του
μπριτζ. Το αντικείμενο της απασχόλησής του θα είναι προγράμματα επιμόρφωσης για την επαρχία,
με επισκέψεις σε περιφερειακά Σωματεία – μέλη. Έχει γίνει ήδη η αίτηση στον ΟΑΕΔ και
περιμένουμε την έγκρισή της. Η επιδότηση είναι σχεδόν η μισή δαπάνη της απασχόλησης. Στο
σημείο αυτό, ο κ. Ι. Κούμενος διευκρινίζει ότι η επιδότηση δίνεται ανά μεροκάματο, ξεκινάει από
22€ τον πρώτο χρόνο και ανεβαίνει μέχρι 26-28€ τον τρίτο χρόνο. Συνεπώς, έχει μείνει και αυτό το
θέμα εκκρεμές και, αν εγκριθεί η αίτηση στον ΟΑΕΔ, θα αυξηθεί προφανώς το κονδύλι του
προσωπικού.
Στο σημείο αυτό γίνεται παρέμβαση από τον εκπρόσωπο του Χιώτικου Ομίλου Μπριτζ, κ. Γ. Σέγκο,
που δηλώνει ότι θεωρούν τα μαθήματα αυτά σημαντικά και ότι, αν δεν εξασφαλιστεί επιδότηση από τον
ΟΑΕΔ, θα μπορούσε η ΕΟΜ να ζητήσει συνεισφορά στο κόστος από τα περιφερειακά Σωματεία, που
θα ωφελούνται από το πρόγραμμα. Ο κ. Αλ. Αθανασιάδης επεξηγεί ότι αν ο κ. Ι. Μηλιτσόπουλος
προσληφθεί με σύμβαση, ως υπάλληλος επιδοτούμενος από τον ΟΑΕΔ, η σχετική δαπάνη θα ενταχθεί
στα έξοδα προσωπικού, ενώ αν απασχοληθεί με κόστος που καλύπτεται από το πρόγραμμα ανάπτυξης,
θα ενταχθεί στις δαπάνες ανάπτυξης. Επειδή δεν είναι ακόμα βέβαιο τι θα συμβεί και μπορεί και να
αυξομειωθεί το ύψος της σχετικής δαπάνης, εμφανίζεται το θέμα στις παρατηρήσεις στον προτεινόμενο
προϋπολογισμό. Θεωρείται πάντως σίγουρο ότι θα γίνει η σχετική ενέργεια και θα αποτελούσε βοήθεια
προς την ΕΟΜ η φιλοξενία του δασκάλου.
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Ο κ. Αλ. Αθανασιάδης ενημερώνει ότι, πέρα από τα παραπάνω, δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά στη
φιλοσοφία του προϋπολογισμού του 2010 συγκριτικά με αυτόν του 2009, που παρουσιάζεται επίσης
στον πίνακα με τον προτεινόμενο προϋπολογισμό. Επισημαίνει ότι στον ίδιο πίνακα εμφανίζεται και το
ισοζύγιο κατά την 30/9/2009. Ο κ. Θ. Κορώσης (ΑΟΜΒ) σχολιάζει ότι θα ήταν χρήσιμο, εκτός από το
ισοζύγιο, να παρουσιάζεται και πρόβλεψη του ΔΣ ΕΟΜ για τις συνολικές δαπάνες μέχρι το τέλος του
χρόνου, ανά κονδύλι. Ο κ. Αλ. Αθανασιάδης συμφωνεί με την πρόταση και υπόσχεται ότι θα υλοποιηθεί
από την επόμενη χρονιά.
Γίνεται ερώτηση σχετικά με το ύψος της αναμενόμενης επιχορήγησης από τη ΓΓΑ, που έχει
προϋπολογιστεί στα 110.000€. Επισημαίνεται ότι το ποσό αυτό είναι το ίδιο με εκείνο που είχε προταθεί
και στον προϋπολογισμό του 2009, όπου όμως τελικά δόθηκαν μόνο 75.000€. Ο κ. Αλ. Αθανασιάδης,
σε σχετική ερώτηση από τον κ. Σ. Μπομπολάκη (ΑΟΜ), επιβεβαιώνει ότι σε περίπτωση που η
επιχορήγηση είναι και πάλι μικρότερη, θα υπάρξει ανάγκη μείωσης διάφορων κονδυλίων. Εφόσον
παραστεί ανάγκη, σχετικές προτάσεις για αναθεωρήσεις κονδυλίων θα γίνουν από το ΔΣ, όταν θα
ανακοινωθούν οι επιχορηγήσεις από τη ΓΓΑ, κάτι που αναμένεται να έχει γίνει μέχρι την επόμενη ΓΣ
του Μαρτίου 2010. Ο κ. Σ. Μπομπολάκης επαναλαμβάνει εισήγησή του και σε προηγούμενη ΓΣ ΕΟΜ,
ότι είναι σκόπιμο να υπάρχουν σχετικές προβλέψεις κατά την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού,
ώστε να μην καταλήγουμε κάθε φορά να μειώνουμε κονδύλια όπως ανάπτυξης, επιμόρφωσης, κ.λπ.,
που συνήθως θεωρούνται ως τα πιο «ελαστικά» αλλά, κατά τη γνώμη του, είναι πολύ σημαντικά.
Διευκρινίζεται επίσης ότι το εμφανιζόμενο ταμειακό υπόλοιπο περιλαμβάνει και τα χρήματα της
χορηγίας του κ. Κάντζου για τη δημιουργία τμήματος αγωνιστικού μπριτζ στον Ολυμπιακό, που δεν
μπορούν να χρησιμοποιηθούν αφού ο Ολυμπιακός απέρριψε τελικά τη σχετική πρόταση της ΕΟΜ. Ο κ.
Κούμενος ενημερώνει ότι συνεχίζονται επαφές με άλλα ποδοσφαιρικά Σωματεία, αλλά γίνονται και
προσπάθειες, ώστε να πειστεί ο χορηγός να διατεθούν τα χρήματα για άλλες δαπάνες ανάπτυξης, όπως
τα προγράμματα για την επαρχία.
Σχετικά με τις προσπάθειες εισαγωγής του Μπριτζ (Mini Bridge) στα σχολεία, ο κ. Κούμενος
ενημερώνει ότι υπήρχαν δύο αντικρουόμενες απαντήσεις από το Υπουργείο Παιδείας, όταν ζητήθηκε
άδεια εισόδου στα σχολεία, Δημοτικά και Γυμνάσια, για ενημέρωση για το Mini Bridge. Στην αρχή
αποδέχθηκαν το αίτημα, αλλά μετά επανήλθαν με αρνητική απάντηση, επειδή υπήρξε γνωμοδότηση του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ότι το Μπριτζ δεν είναι παιδαγωγικό. Υπάρχει γενική συμφωνία των
εκπροσώπων ότι θα πρέπει να επιμείνει η Διοίκηση της ΕΟΜ στην προσπάθεια να πειστούν, και το
Υπουργείο και ο κόσμος, ότι το μπριτζ είναι άθλημα.
Με αφορμή σχετική ερώτηση του κ. Θ. Κορώση (ΑΟΜΒ), γίνεται συζήτηση για το θέμα της είσπραξης
του παραβόλου των αγωνιστικών δελτίων από τα Σωματεία. Ο εκπρόσωπος των Χανίων, κ. Ε.
Μαραγκουδάκης, εκφράζει την άποψη ότι είναι υπέρμετρο βάρος για τα επαρχιακά Σωματεία η
απαίτηση είτε να μην δέχονται στις διοργανώσεις τους αθλητές που δεν έχουν καταβάλει το παράβολο
για το αγωνιστικό τους δελτίο, είτε να πληρώνουν αυτά τα παράβολα τα ίδια τα Σωματεία. Ο κ.
Μπομπολάκης (ΑΟΜ) εκφράζει την άποψη ότι θα μπορούσε η ΕΟΜ να στέλνει ενημερωτικές
επιστολές σε όλους τους αθλητές, ώστε να μην έρχονται σε δύσκολη θέση ούτε οι αθλητές, που απλά
αμέλησαν να πληρώσουν, ούτε τα Σωματεία, που καλούνται να απαιτούν την είσπραξη παραβόλων από
αθλητές που μπορεί να μην είναι τακτικοί συμμετέχοντες στις διοργανώσεις τους.
Η Γενική Γραμματέας της ΕΟΜ, κα Α. Καραμανλή, ενημερώνει ότι προβλέπεται αλλαγή για το 2010,
που πιστεύει ότι θα διευκολύνει τα Σωματεία. Συγκεκριμένα, θα προβλέπεται ότι όσοι δεν έχουν
ανανεώσει το δελτίο τους, πληρώνοντας το σχετικό παράβολο, θα πληρώνουν διπλό δικαίωμα
συμμετοχής σε αγώνες. Έτσι, τα Σωματεία θα μπορούν να συγκεντρώνουν σταδιακά, με τον έμμεσο
αυτό τρόπο, τα χρήματα για την ανανέωση του αγωνιστικού δελτίου των υπόψη αθλητών και να τα
αποδίδουν στην συνέχεια στην ΕΟΜ. Η σχετική συζήτηση ολοκληρώνεται με ανταλλαγή απόψεων για
το ευρύτερο θέμα της ανάγκης που υπάρχει σήμερα για, μερική τουλάχιστον, «αυτοχρηματοδότηση»
του αθλήματος του αγωνιστικού Μπριτζ από τους αθλούμενους. Υπάρχει γενική διαπίστωση και
συμφωνία ότι, οπωσδήποτε θα ήταν επιθυμητό να μην υπάρχει ανάγκη να πληρώνουν οι αθλούμενοι,
αλλά αναγνωρίζεται ότι, στην παρούσα τουλάχιστον κατάσταση, αυτό δεν είναι εφικτό.
Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης του προϋπολογισμού, ο προτεινόμενος προϋπολογισμός
εγκρίνεται ομόφωνα από όλους τους συμμετέχοντες στη ΓΣ ΕΟΜ, όπως προτάθηκε από το ΔΣ ΕΟΜ.
Συγκεκριμένα, υπέρ της έγκρισης του προϋπολογισμού ψήφισαν (δι ανατάσεως της χειρός) όλοι οι
συμμετέχοντες με δικαίωμα ψήφου, ήτοι δέκα επτά (17) υπέρ, μηδέν (0) κατά, μηδέν (0) λευκά.
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Ο προϋπολογισμός που εγκρίθηκε και που θα υποβληθεί στη Γεν. Γραμ. Αθλητισμού, έχει ως εξής:
0100-I. ΕΣΟΔΑ
ΚΩΔ.ΑΡ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2010

ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ

0101 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΚΛΠ)

118.000,00

0102 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ-ΡΑΔΙΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
0103 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΓΑ-TAKΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

110.000,00

0104 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
0105 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΧΟΡΗΓΙΕΣ

12.000,00

0106 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ
0107 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

1.000,00

0108 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ

3.840,00

0109 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ Ν.2725/99 Η ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

73.000,00

0110 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΓΑ
0111 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ
0112 Α.Σ.Ε.Α.Δ.-ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΑΒΟΛΑ
0113 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΘΛΗΤΩΝ - ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ
0114 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ

1.160,00

0115 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2008
0116 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:

319.000,00

0200 - ΙΙ. ΕΞΟΔΑ
0210 - Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΒΑΣΙΚΟΣ
0211 ΜΙΣΘΟΣ-ΧΡΟΝΟΕΠΙΔΟΜΑ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΑΡΩΝ ΚΛΠ)

90.000,00

0212 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ (ΠΑΡ. 2 ΑΡΘΡΟ 30 Ν. 272599)
0213 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΛΠ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
0214 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΛΠ)

2.000,00

0215 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΙΚΑ - ΤΕΑΜ ΚΛΠ

24.500,00

0216 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ

1.000,00
ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ:

117.500,00

0230- Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
0231 ΕΝΟΙΚΙΑ (ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ)

3.000,00

0232 ΦΩΣ - ΝΕΡΟ - ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ

4.000,00

ΤΗΛΕΦΩΝΑ
0233 α) ΟΤΕ

3.000,00

β) ΚΙΝΗΤΑ
0234 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

2.500,00

0235 ΣΥΝΕΔΡΙΑ
0236 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

5.000,00

0237 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ -ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

5.500,00

0238 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

1.500,00
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0239 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

17.000,00

0240 ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

5.000,00

0241 ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ

1.000,00
ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ:

47.500,00

0250 - Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
0251 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

7.500,00

0252 ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ(ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ-ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ)

8.500,00

0253 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ (ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ)
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ(ΓΙΑΤΡΟΙ-ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ-ΕΛΕΓΧΟΣ
0254 ΝΤΟΠΙΝΓΚ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)
0255

α) ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ...........(ΑΝΑΛΥΣΗ)
β) ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ...........(ΑΝΑΛΥΣΗ)

25.000,00

0256 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

3.000,00

0257 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΘΛΗΤΩΝ - ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ

1.000,00

0258 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΟΡΓΑΝΑ

3.000,00

0259 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

1.000,00
ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ:

49.000,00

0270 - Δ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
0271 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ-ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ
0272 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ(ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ)

3.000,00
40.000,00

0273 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ - ΣΤΕΛΕΧΩΝ

3.000,00

0274 ΣΧΟΛΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
0275 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΟΡΓΑΝΑ

10.000,00

0276 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

29.000,00

0277 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΜΕΛΩΝ

20.000,00
ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ:

105.000,00

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/08/2009
0280 - Ε. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΑΝΑΛΥΣΗ)
α) ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
0281 β) ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
γ) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
δ) ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΔΑΠΑΝΕΣ
ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ:
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:

319.000,00

Σημείωση: Υπάρχει ενδεχόμενο στην τακτική Γενική Συνέλευση του Μαρτίου 2010 να γίνει αναθεώρηση
του προυπολογισμού για έναν από τους δυο -ή και τους δυο- παρακάτω λόγους:
α) Το Δ.Σ. της ΕΟΜ πρόκειται να ζητήσει έκτακτη επιχορήγηση από το Υπουργείο Πολιτισμού
και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την ανακαίνιση και αναμόρφωση των γραφείων της ΕΟΜ.
β) Η ΕΟΜ πιθανόν να υποβάλει αίτηση για την πρόσληψη ενός επιδοτούμενου από τον ΟΑΕΔ υπαλλήλου.
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Θέμα 2ο Τροποποίηση Κανονισμών
Ο κ. Αλ. Αθανασιάδης, με την ιδιότητά του ως Πρόεδρος της Επιτροπής Κανονισμών, ενημερώνει τους
συμμετέχοντες ότι έχει δρομολογηθεί από την αρχή του χρόνου μια γενικότερη προσπάθεια
αναμόρφωσης των Κανονισμών της ΕΟΜ, η οποία και θα συνεχιστεί, με προοπτική να ολοκληρωθεί
μέχρι τη λήξη της θητείας του παρόντος ΔΣ ΕΟΜ.
Προς το παρόν, υποβάλλονται τροποποιημένοι για να ψηφιστούν από την παρούσα Γενική Συνέλευση
δύο από τους πέντε ισχύοντες Κανονισμούς και συγκεκριμένα:
1. Ο Πειθαρχικός Κανονισμός (Κανονισμός υπ’ αριθ. 4 ΕΟΜ)
2. Ο Κανονισμός για Εγγραφές και Μεταγραφές Αθλητών (Κανονισμός υπ’ αριθ. 1 ΕΟΜ)
Υποβάλλονται επίσης, για ψήφιση από τη ΓΣ ΕΟΜ, συγκεκριμένες τροποποιήσεις άρθρων του
Κανονισμού αριθ. 2 Διεξαγωγή Αθλήματος και Τέλεσης Αγώνων και του Κανονισμού αριθ. 3 Εθνικές
Ομάδες, με βάση εισηγήσεις από αρμόδιες επιτροπές της ΕΟΜ. Ειδικά για τον Κανονισμό 2, οι σχετικές
τροποποιήσεις θα πρέπει να θεωρηθούν ως προσωρινές, εν όψει της προβλεπόμενης γενικότερης
αναμόρφωσής του.
Τα κείμενα των Κανονισμών 1 και 4, που υποβάλλονται προς ψήφιση στη ΓΣ, έχουν οριστικοποιηθεί
στην παρούσα, τελική, μορφή μετά από μία σειρά βελτιώσεων των αρχικών προσχεδίων, που
διαμορφώθηκαν από τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου της ΕΟΜ και της Επιτροπής Μεταγραφών
του έτους 2009, αντίστοιχα, λαμβάνοντας υπόψη και τις γενικές κατευθύνσεις που είχαν συζητηθεί
μεταξύ των μελών της Επιτροπής Κανονισμών. Ενδιάμεσα προσχέδια κυκλοφόρησαν ηλεκτρονικά, και
στα μέλη της Επιτροπής Κανονισμών και στα Σωματεία, ώστε να δοθεί ευκαιρία για σχολιασμό ή
παρατηρήσεις. Τα οριστικά κείμενα, αφού συζητήθηκαν στην Επιτροπή Κανονισμών, υποβλήθηκαν ως
εισήγησή της στο ΔΣ ΕΟΜ, που τα υιοθέτησε και τα υποβάλλει σε τελική μορφή στην παρούσα ΓΣ
Συνέλευση προς ψήφιση, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Αθλητικού Νόμου 2725/99.
Ο κ. Αλ. Αθανασιάδης ενημερώνει ότι εισηγήτρια για την τροποποίηση και των δύο αυτών Κανονισμών
ήταν η κα Α. Κοτρωνάρου, μέλος της Επιτροπής Κανονισμών, η οποία, ως μέλος του Πειθαρχικού
Συμβουλίου αλλά και των Επιτροπών Μεταγραφών για τα έτη 2008 και 2009, είχε τη δυνατότητα
συντονισμού και συνεργασίας με τα μέλη των προαναφερόμενων οργάνων. Ο Αλ. Αθανασιάδης εξηγεί
ότι, ιδιαίτερα για τον Πειθαρχικό Κανονισμό, καταβλήθηκε σημαντική προσπάθεια, ενώ, κατά την
αναμόρφωσή του, λήφθηκαν υπόψη τόσο η ιστορική εξέλιξη του Πειθαρχικού Κανονισμού της ΕΟΜ
από το 1993 μέχρι σήμερα όσο και οι αντίστοιχοι κανονισμοί μπριτζ άλλων χωρών, αλλά και
Πειθαρχικοί Κανονισμοί άλλων αθλητικών ομοσπονδιών της Ελλάδας. Κατά την άποψή του, έγινε πολύ
καλή δουλειά από την κα Α. Κοτρωνάρου και έχει εμπιστοσύνη ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι άριστο.
Τα μέλη της ΓΣ συγχαίρουν και ευχαριστούν την κα Α. Κοτρωνάρου για την εργασία της.
Κανονισμός αριθ. 4: Πειθαρχικός Κανονισμός
Ο κ. Αλ. Αθανασιάδης προτείνει να δοθεί ο λόγος στην κα Α. Κοτρωνάρου, για να συνοψίσει τους
βασικούς στόχους και τις βασικές αρχές που διέπουν τον προτεινόμενο νέο Πειθαρχικό Κανονισμό και
τα κύρια σημεία των αλλαγών.
Στο σημείο αυτό ζητά να προηγηθεί ο κ. Ν. Καραμανλής (ΟΠΑΦ), επειδή πρέπει να φύγει σύντομα από
τη ΓΣ και θα τον αντικαταστήσει ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του ΟΠΑΦ, κ. Δ. Μπάλλας. Ο κ. Αλ.
Αθανασιάδης δίνει τον λόγο στον κ. Ν. Καραμανλή, αφού πρώτα ενημερώνει τα μέλη της ΓΣ ότι ο κ. Ν.
Καραμανλής, μέλος της επιτροπής Κανονισμών, συνεργάστηκε με την κα Α. Κοτρωνάρου στο τελικό
στάδιο της διαμόρφωσης του νέου Πειθαρχικού Κανονισμού και συνεισέφερε σημαντικά στον έλεγχο
και στη βελτίωση του κειμένου με βάση και την προηγούμενη εμπειρία του στο θέμα.
Ο κ. Ν. Καραμανλής ενημερώνει ότι αυτός προσωπικά έχει συμφωνήσει με αυτά που θα παρουσιάσει
στη συνέχεια η κα Α. Κοτρωνάρου. Σημειώνει δε ότι κοινή τους άποψη είναι να μειωθεί σημαντικά το
κείμενο του Πειθαρχικού Κανονισμού, γύρω στις 10 σελίδες, με την ταυτόχρονη κυκλοφορία
διευκρινιστικών εγκυκλίων, όπου θα μπορούσαν να περιέχονται οι διατάξεις που έχουν επεξηγηματικό
χαρακτήρα και δεν είναι απαραίτητες στον ίδιο τον Κανονισμό.
Πέραν αυτού, όμως, επισημαίνει ότι θεωρεί πολύ σημαντικό, για όλους τους Κανονισμούς γενικά, να
βρεθεί κάποια διαδικασία, που, να είναι μεν σύννομη με την απαίτηση του Αθλητικού Νόμου 2725/99
να ψηφίζονται οι Κανονισμοί από τις ΓΣ, αλλά συνάμα να είναι και πρακτική. Όπως έχει αποδειχτεί και
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στην πράξη, καλό θα είναι να ψηφίζονται από την ΓΣ οι γενικές αρχές και να δίνεται στο ΔΣ ΕΟΜ η
δυνατότητα να κάνει βελτιώσεις ή μικρές διορθώσεις ενός Κανονισμού, με την συνδρομή ειδικών στο
αντικείμενο. Είναι δε ανθρώπινο, ακόμα και ο ίδιος ο συντάκτης ενός κειμένου, να εντοπίζει σε επόμενη
ανάγνωση σημεία που θα μπορούσαν να βελτιωθούν.
Γενικά, κατά την άποψή του, είναι ανεφάρμοστο να διαβάζεται ο όγκος των σχετικών κειμένων από
τους εκπρόσωπους των Σωματείων, από τη στιγμή που και τα ίδια τα μέλη της Επιτροπής Κανονισμών,
στην πράξη, περιορίζονται στη συζήτηση των βασικών αρχών και των κύριων θεμάτων και σημείων,
όταν συζητούν οποιονδήποτε Κανονισμό και ορισμένα μόνο από τα μέλη, που εμπλέκονται άμεσα στη
συγγραφή και οριστικοποίηση ενός κειμένου, έχουν συνολική εικόνα και πλήρη αντίληψη. Προτείνει να
ψηφίζονται από τις ΓΣ οι βασικές αρχές που διέπουν έναν Κανονισμό και να εξουσιοδοτείται το ΔΣ
ΕΟΜ να οριστικοποιήσει το κείμενο, με συνδρομή ειδικών, τηρώντας τις αρχές αυτές.
Ο κ. Αλ. Αθανασιάδης εκφράζει την άποψη πως, για τους συγκεκριμένους τουλάχιστον Κανονισμούς,
έχει γίνει ήδη αυτός ο κύκλος βελτιώσεων και αναδιατυπώσεων και θεωρεί αυτονόητο ότι θα πρέπει να
υπάρχει η δυνατότητα γραμματικού και συντακτικού ελέγχου, μέχρι τη στιγμή που το κείμενο θα
υποβληθεί στη ΓΓΑ για την τελική έγκριση. Στη συνέχεια δίνεται ο λόγος στην κα Α. Κοτρωνάρου για
να κάνει συνοπτική ενημέρωση για την τροποποίηση του Πειθαρχικού Κανονισμού.
Η κα Α. Κοτρωνάρου συμφωνεί πλήρως με τις απόψεις που εκφράστηκαν από τον κ. Ν. Καραμανλή
ότι είναι σκόπιμο και σύννομο να ψηφίζεται το κείμενο ενός Κανονισμού επί της αρχής και να
εξουσιοδοτεί ταυτόχρονα η ΓΣ το ΔΣ ΕΟΜ για τυχόν απαιτούμενες βελτιώσεις ή διορθώσεις.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση του προτεινόμενου Πειθαρχικού Κανονισμού (ΠΚ ΕΟΜ), διαβεβαιώνει
τη ΓΣ ότι το κείμενο που υποβάλλεται σήμερα για ψήφιση έχει ελεγχθεί επαρκώς και ζητά την ψήφισή
του ως έχει. Όπως αναφέρεται και στην εισηγητική έκθεση, που στάλθηκε στα Σωματεία ηλεκτρονικά,
το ΠΣ ΕΟΜ επέλεξε να διατηρήσει τον προτεινόμενο τροποποιημένο ΠΚ ΕΟΜ σε πολλά σημεία πιο
περιγραφικό από ό,τι χρειάζεται και με αναλυτικές προβλέψεις και διευκρινίσεις, επειδή δεν έχουν
εκδοθεί ακόμα αποφάσεις – εγκύκλιοι του ΠΣ ΕΟΜ, όπου θα διευκρινίζονται διάφορα θέματα και
διαδικασίες. Μετά από συνεργασία με τον κ. Ν. Καραμανλή, έγιναν ήδη αφαιρέσεις ορισμένων
διατάξεων, που θα εκδοθούν σύντομα από το ΠΣ ΕΟΜ με τη μορφή διευκρινιστικής εγκυκλίου.
Προσχέδιο της υπόψη εγκυκλίου μοιράστηκε στους εκπροσώπους κατά την παρούσα ΓΣ. Το τρέχον ΠΣ
ΕΟΜ επιφυλάσσεται να επανέλθει με προτάσεις για περαιτέρω βελτίωση και απλοποίηση του ΠΚ ΕΟΜ,
μέχρι την λήξη της θητείας του, με βάση και την εμπειρία που θα αποκτηθεί από την εφαρμογή του.
Υπενθυμίζει επίσης ότι η εισηγητική έκθεση για τον ΠΚ ΕΟΜ είχε αποσταλεί από τον Σεπτέμβριο στα
Σωματεία, συνοδευόμενη με μία σελίδα, που συνόψιζε τους στόχους και τα κύρια σημεία των αλλαγών,
αλλά και Παραρτήματα, που συνόψιζαν και την ιστορική εξέλιξη του ΠΚ ΕΟΜ με έμφαση στις τρεις
τελευταίες τροποποιήσεις και ενδεικτικά στοιχεία πειθαρχικών κανονισμών άλλων αθλημάτων στην
Ελλάδα και αγωνιστικού μπριτζ σε άλλες χώρες. Η μονοσέλιδη σύνοψη, καθώς και ένα ενημερωτικό
τρισέλιδο, μοιράστηκαν μαζί με το κείμενο του προς ψήφιση Κανονισμού και κατά την παρούσα ΓΣ.
Οι στόχοι της αναμόρφωσης του ΠΚ και τα κύρια σημεία των τροποποιήσεων συνοψίζονται στα εξής:
1. Εξασφαλίζεται ότι το ΠΣ ΕΟΜ, λειτουργεί ως ανεξάρτητο όργανο της ΕΟΜ, όπως προβλέπεται και
από το Καταστατικό. Οι αποφάσεις του ελέγχονται μόνο από το ΑΣΕΑΔ, ως προς τον τύπο και την
ουσία και τα μέλη του ελέγχονται, ως προς την άσκηση των καθηκόντων τους, από τη ΓΣ ΕΟΜ.
Ο νέος ΠΚ ΕΟΜ προβλέπει ότι όλες οι αναφορές που αφορούν πειθαρχικά παραπτώματα στέλνονται απ’
ευθείας στο ΠΣ, είτε «υπόψη ΠΣ ΕΟΜ» αν αφορούν μόνο πειθαρχικά, είτε με «κοινοποίηση σε ΠΣ
ΕΟΜ» αν αφορούν και άλλα θέματα και μάλιστα, ταυτόχρονα με όπου αλλού στέλνονται και ανεξάρτητα
από οποιαδήποτε ενέργεια άλλου, ακόμα και πειθαρχικού οργάνου Σωματείου. Είναι στην κρίση του ΠΣ
ΕΟΜ να περιμένει ή να επέμβει και να εξετάσει υπόθεση, παράλληλα ή και σε συνεργασία με άλλους.
Οι αποφάσεις ΠΣ ΕΟΜ, που δεν αφορούν Σωματείο, κοινοποιούνται απ’ ευθείας στους ενδιαφερόμενους,
χωρίς προηγούμενο έλεγχο ή γνώση του ΔΣ ΕΟΜ και προσβάλλονται μόνο στο ΑΣΕΑΔ. Οι αποφάσεις
που αφορούν Σωματεία προσβάλλονται στο ΔΣ ΕΟΜ, όπως ορίζει το Καταστατικό της ΕΟΜ και η
απόφαση του ΔΣ προσβάλλεται στο ΑΣΕΑΔ. Στο νέο ΠΚ ΕΟΜ προβλέπεται και σχετική προθεσμία, για
την προσφυγή στο ΔΣ ΕΟΜ, που είναι 8 ημέρες για Σωματεία με έδρα την Αττική και 15 ημέρες για
Σωματεία εκτός Αττικής. Στο σημείο αυτό, η κα Α. Κοτρωνάρου επισημαίνει ότι, πάντως, όπως έχει
συμφωνήσει και ο κ. Ν. Καραμανλής και είχε προταθεί και από τον κ. Τσάκα στο παρελθόν, είναι
σκόπιμη μελλοντική τροποποίηση του Καταστατικού ως προς αυτό το σημείο. Να παραμείνει δηλαδή το
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ΔΣ ΕΟΜ αρμόδιο μόνο για την επιβολή της ποινής της διαγραφής από τη δύναμη της ΕΟΜ, όπως
προβλέπει το άρθρο 4 του Καταστατικού και, κατά τα άλλα, για τις ποινές σε Σωματεία να ισχύει ό,τι και
για τις ποινές σε πρόσωπα, δηλαδή να προσβάλλονται απ’ ευθείας στο ΑΣΕΑΔ..
2. Απλοποιούνται οι διαδικασίες και γίνεται προσπάθεια αποφυγής διπλής δουλειάς και περιττού φόρτου
εργασίας για όλους. Η γενική λογική είναι ότι το ΠΣ ΕΟΜ ασχολείται αν και όπως χρειάζεται,
ανάλογα με το τι ενέργειες έχουν γίνει ήδη από το διαιτητή ενός αγώνα και από το Σωματείο –
διοργανωτή.
Τον πρώτο λόγο και, για μη σοβαρά παραπτώματα, μπορεί και τον τελευταίο, έχουν ο διαιτητής, που
οφείλει να κάνει σωστή χρήση των πειθαρχικών εξουσιών που του δίνει ο ΔΚΑΜ/2007 και το Σωματείο
– διοργανωτής, που οφείλει να συγκεντρώνει στοιχεία για το συμβάν, όπως αναφορές, καταγγελίες και
μαρτυρίες. Στη συνέχεια, το Σωματείο, είτε τιμωρεί τυχόν παραπτώματα με το αρμόδιο όργανό του, αν
μπορεί και το κρίνει σκόπιμο και μετά ενημερώνει το ΠΣ ΕΟΜ, είτε παραπέμπει την υπόθεση στο ΠΣ
ΕΟΜ, απ’ ευθείας ή μόλις διαπιστώσει ότι χρειάζεται.
Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις εκπροσώπων, η κα Α. Κοτρωνάρου διευκρινίζει ότι σε καμία
περίπτωση δεν υποβαθμίζεται ο ρόλος των Σωματείων, το αντίθετο μάλιστα, αναβαθμίζεται σε σχέση με
όσα ίσχυαν μέχρι σήμερα. Τα Σωματεία δεν αναλαμβάνουν επιπλέον ευθύνες ή υποχρεώσεις, αλλά
αντίθετα, απαλλάσσονται από διαδικασίες που επέβαλλε στο Σωματείο – διοργανωτή ο ισχύων
Πειθαρχικός Κανονισμός. Έτσι, ένα Σωματείο, αντί να επιληφθεί μιας υπόθεσης μέχρι του σημείου να
εκδώσει απόφαση από το αρμόδιο όργανό του, με το νέο Κανονισμό, το Σωματείο έχει μόνο την
υποχρέωση να συγκεντρώσει αποδεικτικά στοιχεία, στα οποία έχει εύκολη πρόσβαση, όπως μαρτυρίες
αθλητών του ή του διαιτητή (στην περίπτωση που αυτός έκρινε ότι κάποιο καταγγελλόμενο συμβάν δεν
ήταν αξιοσημείωτο γεγονός και, επομένως, δεν υπάρχει αναφορά του). Δεν υπάρχει πλέον υποχρέωση
στο αρμόδιο όργανό του να εξετάζει όλα τα συμβάντα, ώστε να εκδίδει απόφαση που απαλλάσσει ή
επιβάλλει ποινή, διατηρεί, όμως, το δικαίωμα να το κάνει.
Ο κ. Θ. Κορώσης (ΑΟΜΒ) ζητά επιβεβαίωση ότι τα Σωματεία πρέπει να στέλνουν στο ΠΣ ΕΟΜ
ο,τιδήποτε κάνουν τα πειθαρχικά όργανά τους. Η κα Α. Κοτρωνάρου το επιβεβαιώνει και, σε σχετική
ερώτηση, διευκρινίζει ότι το ΠΚ ΕΟΜ δεν μπορεί να εξαλείψει ή να μετατρέψει ποινές που επιβάλλονται
από Σωματεία. Μπορεί μόνο να ελέγξει τα Σωματεία, σε περίπτωση που αυτά δεν τηρούν τις σχετικές
διατάξεις του Καταστατικού τους ή του ΠΚ ΕΟΜ. Απευθύνει, επίσης, σύσταση του ΠΣ ΕΟΜ προς τα
Σωματεία να επιλαμβάνονται και να παίρνουν αποφάσεις για πειθαρχικές υποθέσεις που αφορούν συνήθη
και όχι σοβαρά αθλητικά παραπτώματα αθλητών τους και να παραπέμπουν στο ΠΣ ΕΟΜ σοβαρότερα
περιστατικά, όπου διαφαίνεται ότι αρμόζει η ποινή της αναστολής του αγωνιστικού δελτίου (ΑΔ), η
οποία μπορεί να επιβληθεί μόνο από το ΠΣ ΕΟΜ.
3. Προσπάθεια να δοθούν οι σωστές διαστάσεις στον πειθαρχικό έλεγχο και να είναι εύλογες οι ποινές
Άλλαξε η ορολογία, ώστε να μην παραπέμπει σε δικαστήριο. Για παράδειγμα, όχι αδίκημα αλλά
παράπτωμα, όχι ένοχοι αλλά παραβάτες. Στόχος είναι να αντιλαμβάνονται οι αθλητές το ΠΣ ως ένα
συμβούλιο που τιμωρεί παραβάσεις και να εκλείψει η λογική ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως απειλή
του τύπου «θα σε στείλω στο Πειθαρχικό για να σου κόψω το μπριτζ».
Μειώθηκαν τα ενδεικτικά ατομικά παραπτώματα από 26 σε 13 περιεκτικότερα. Απαλείφθηκαν εντελώς
τα κατώτατα όρια ποινών, με τη λογική ότι σε όλες τις περιπτώσεις μπορεί να είναι παρατήρηση ή
επίπληξη, ενώ μειώθηκαν τα ανώτατα όρια ποινών για τα συνήθη αθλητικά παραπτώματα, γενικά σε 3
μήνες αναστολή ΑΔ.. Ποινή αναστολής ΑΔ μέχρι ένα χρόνο, ή μέχρι και ισόβια, προβλέπεται μόνο για
βίαια παραπτώματα ή σαφώς ατιμωτικά.
4. Εισαγωγή διατάξεων που αφορούν το απόρρητο των εγγράφων, το ποινολόγιο κ.λ.π.
Στην ουσία θεσμοθετούνται πρακτικές που ήδη προσπαθούμε να εφαρμόσουμε, όπως το απόρρητο
αναφορών, εγγράφων, πρακτικών, κ.λ.π. Αυτά πρέπει να χρησιμοποιούνται από τους αποδέκτες τους
μόνο για τη χρήση που τους δόθηκαν και όχι να κυκλοφορούν γενικά χωρίς λόγο. Ως προς το ποινολόγιο,
θα υπάρχει το τρέχον, με τις ποινές που εκτίονται και το ιστορικό, όπου όμως υπάρχει πρόβλεψη
διαγραφής μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα.
Κλείνοντας και απαντώντας σε σχετική ερώτηση, η κα Α. Κοτρωνάρου διαβεβαιώνει ότι η ίδια πιστεύει
ότι ο προτεινόμενος ΠΚ ΕΟΜ είναι επαρκής για τη σωστή λειτουργία του ΠΣ και βασίζεται σε σωστές

Σελίδα 9 από 24

Πρακτικά τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΕΟΜ - 24ης Οκτωβρίου 2009

αρχές. Από εκεί και πέρα, τυχόν άμεση ανάγκη διευκρινίσεων μπορεί να καλυφθεί με την έκδοση
εγκυκλίων από το ΠΣ ΕΟΜ.
Με το τέλος της σχετικής συζήτησης, ο κ. Αλ. Αθανασιάδης προτείνει να ψηφιστεί ο προτεινόμενος
Πειθαρχικός Κανονισμός, ως έχει, από τη ΓΣ.
Η πρόταση γίνεται ομόφωνα αποδεκτή, δια ψηφοφορίας με ανάταση της χειρός. Συνεπώς, ο νέος
Πειθαρχικός Κανονισμός ΕΟΜ, έχει όπως εμφανίζεται στο συνημμένο υπ’ αριθ. 1, που αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος Πρακτικού. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου νομιμότητας,
σύμφωνα με τον Αθλητικό Νόμο, ο κανονισμός θα ενταχθεί στους Πάγιους Κανονισμούς της ΕΟΜ ως
Κανονισμός υπ’ αριθ. 4.
Κανονισμός αριθ. 1: Εγγραφές και Μεταγραφές Αθλητών
Ο κ. Αλ. Αθανασιάδης εξηγεί ότι η τροποποίηση του Κανονισμού για τις Εγγραφές και Μεταγραφές
ξεκίνησε με σκοπό να βελτιωθούν κάποια σημεία ως προς τις μεταγραφές, που είχαν εντοπιστεί από τα
μέλη των Επιτροπών Μεταγραφών των τελευταίων δύο ετών. Τη σχετική εργασία ανέλαβε να
συντονίσει η κα Α. Κοτρωνάρου. Στην πορεία όμως, επειδή ο Αθλητικός Νόμος προβλέπει ότι οι
διατάξεις για εγγραφές και μεταγραφές αθλητών δεν επιτρέπεται να τροποποιούνται αν δεν παρέλθει
διετία από την κατά νόμο έγκρισή τους, προτάθηκε μία γενικότερη αναμόρφωση και βελτίωση του
Κανονισμού.
Ο κ. Αλ. Αθανασιάδης ενημερώνει ότι ένα βασικό στοιχείο που αλλάζει, για το οποίο πρέπει να
ενημερώσουν τα Σωματεία τους αθλητές τους, είναι ότι η περίοδος μεταγραφών μεταφέρεται στο μήνα
Φεβρουάριο κάθε έτους, δηλαδή από 1η Φεβρουαρίου μέχρι 1η Μαρτίου. Το ΔΣ ΕΟΜ μπορεί να αλλάξει
τις πιο πάνω ημερομηνίες διενέργειας των μεταγραφών, με απόφασή του, για σοβαρούς τεχνικούς λόγους,
εκδίδοντας σχετική εγκύκλιο που κοινοποιείται εγκαίρως στα Σωματεία. Θα πρέπει βέβαια να τηρούνται
οι περιορισμοί που επιβάλλονται από τον Αθλητικό Νόμο, δηλαδή, μόνο μία περίοδος μεταγραφών κάθε
χρόνο και με διάρκεια μέχρι 30 μέρες.
Στο σημείο αυτό ζητείται η γνώμη της ΓΣ, αν δηλαδή δημιουργηθούν προβλήματα αν γίνουν οι
μεταγραφές του 2010 το μήνα Φεβρουάριο και οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι δεν υπάρχει λόγος να μη
γίνουν τότε.
Οι λόγοι μεταγραφής δεν αλλάζουν, εκτός του ότι προστίθεται και η δυνατότητα μεταγραφής αθλητή
κάτω των 18 ετών, για μία μόνο φορά, χωρίς τη συγκατάθεση του Σωματείου του. Δεν υφίστανται πλέον
οι αριθμητικοί περιορισμοί που υπήρχαν για το πόσοι αθλητές μιας κατηγορίας μεταγραφών μπορούν να
μεταγράφονται σε ένα Σωματείο, στην ίδια μεταγραφική περίοδο. Ένα Σωματείο μπορεί να δεχθεί
απεριόριστο αριθμό αθλητών. Υπάρχει πια μόνο ένας περιορισμός, ότι δεν μπορούν να φύγουν από ένα
Σωματείο περισσότεροι από 20 αθλητές, στην ίδια μεταγραφική περίοδο. Προστέθηκε επίσης διάταξη
που επιτρέπει τον περιορισμό των μεταγραφών, σε περίπτωση που με τις αιτούμενες μεταγραφές ο
συνολικός αριθμός αθλητών του Σωματείου μειώνεται κάτω από 20. Στην περίπτωση αυτή, αν δεν
υπάρχει διαφορετική εισήγηση από το Σωματείο, θα γίνονται δεκτές ορισμένες μόνο από τις αιτήσεις
μεταγραφής, ανάλογα με τους λόγους και, σε περίπτωση ίδιων λόγων, με τη σειρά που υποβλήθηκαν
στην ΕΟΜ.
Στο σημείο αυτό, συζητείται στη ΓΣ το θέμα της καθιέρωσης παραβόλου μεταγραφής. Επιβεβαιώνεται
ότι υπάρχει γενική συμφωνία να προβλεφθεί στον Κανονισμό ότι θα υπάρχει παράβολο και ότι το ύψος
του θα καθορίζεται με εκάστοτε απόφαση του ΔΣ ΕΟΜ. Εκφράζονται διάφορες απόψεις, που συγκλίνουν
στο ότι θα ήταν μεν αποδεκτό και ένα ενιαίο παράβολο, αλλά, θεωρείται πιο δίκαιο να υπάρχει
διαφοροποίηση, τουλάχιστον ανάλογα με το λόγο μεταγραφής. Για παράδειγμα, οι μεταγραφές λόγω
μετοίκησης ή αγωνιστικής απραξίας Σωματείου θα μπορούσαν να γίνονται ατελώς. Εκφράζεται επίσης
και η άποψη ότι τμήμα του παραβόλου θα μπορούσε να πηγαίνει στο Σωματείο προέλευσης. Τελικά, η
ΓΣ αποφασίζει ομόφωνα ότι η σχετική απόφαση θα πρέπει να ληφθεί από το ΔΣ ΕΟΜ, μετά από εξέταση
του θέματος και στον Κανονισμό είναι αρκετό να γραφεί ότι το ύψος του παραβόλου καθορίζεται με
απόφαση του ΔΣ ΕΟΜ.
Δίνεται ο λόγος στην κα Α. Κοτρωνάρου για να συνοψίσει τα κύρια σημεία γενικότερων αλλαγών στον
Κανονισμό αριθ. 1. Εξηγεί ότι μία ακόμη αλλαγή είναι ότι ρυθμίστηκαν και τα θέματα αλλοδαπών, που
μέχρι σήμερα δεν καλύπτονταν από τον Κανονισμό. Στην ουσία δηλαδή, νομιμοποιήθηκε η μέχρι τώρα
πρακτική, που είναι ότι οι αλλοδαποί μπορούν να εγγράφονται ελεύθερα και έχουν κατ’ αρχήν τα ίδια
δικαιώματα συμμετοχής σε αγώνες με τους κατόχους ΑΔ ΕΟΜ με Ελληνική υπηκοότητα. Ειδικά για τη
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συμμετοχή στην Εθνική Ομάδα, γράφτηκε στον Κανονισμό ότι ισχύουν αυτά που επιτρέπονται από τις
εκάστοτε διατάξεις των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μπριτζ (EBL
και WBL) και τις προκηρύξεις των Πρωταθλημάτων τους. Αντίστοιχη αναφορά γίνεται και σε ό,τι αφορά
τη συμμετοχή κατόχων ΑΔ ΕΟΜ, γενικότερα, σε αγώνες Μπριτζ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις, η κα Α. Κοτρωνάρου διευκρινίζει ότι στο νέο κανονισμό
αναγράφεται ρητά ότι δεν απαιτείται η αθλητική ιδιότητα για αλλοδαπό που συμμετέχει εκτάκτως σε
Φεστιβάλ ή σε αγώνες 5ης βαθμίδας Σωματείων. Επίσης ότι, στους άλλους αγώνες, είναι ευθύνη του
διοργανωτή να ελέγχει ότι οι συμμετέχοντες είναι κάτοχοι ΑΔ ΕΟΜ, εν ισχύ, ή εν ενεργεία αθλητές του
αγωνιστικού Μπριτζ σε άλλη χώρα, εφόσον βέβαια του παρέχονται τα σχετικά ενημερωμένα μητρώα από
την ΕΟΜ ή από την αντίστοιχη διεθνή Ομοσπονδία. Για τη συμμετοχή σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα
παραμένει ότι απαιτείται ΑΔ ΕΟΜ. Σχολιάζεται από την κα Α. Καραμανλή ότι στις ΗΠΑ μπορούν οι
αλλοδαποί, που έχουν ΑΔ των Ομοσπονδιών τους, να παίζουν στο Παναμερικανικό πρωτάθλημα. Ο κ. Σ.
Μπομπολάκης ενημερώνει ότι ανάλογο ισχύει και στην Πολωνία, όπου επιτρέπεται να παίζουν
αλλοδαποί ακόμα και στους αγώνες επιλογής των εθνικών ομάδων, χωρίς να έχουν Πολωνικό δελτίο.
Μετά από συζήτηση, απορρίπτεται πρόταση να ισχύσει και αυτό στον δικό μας Κανονισμό, με το
σκεπτικό ότι, αφού η εγγραφή αλλοδαπών είναι ελεύθερη και τυχόν σχετική αίτησή τους μπορεί να
προωθηθεί άμεσα, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αποτρεπτική η απαίτηση να πάρουν άμεσα ΑΔ ΕΟΜ και
να εγγραφούν ως αθλητές σε Σωματείο – μέλος της ΕΟΜ, για αλλοδαπούς που επιθυμούν να
συμμετάσχουν σε επίσημους αγώνες της ΕΟΜ.
Με το τέλος της σχετικής συζήτησης, ο κ. Αλ. Αθανασιάδης προτείνει να ψηφιστεί ο προτεινόμενος
Κανονισμός για Εγγραφές και Μεταγραφές Αθλητών, ως έχει, από την ΓΣ.
Η πρόταση γίνεται ομόφωνα αποδεκτή, δια ψηφοφορίας με ανάταση της χειρός. Συνεπώς, ο νέος
Κανονισμός για Εγγραφές και Μεταγραφές αθλητών, έχει όπως εμφανίζεται στο συνημμένο υπ’ αριθ. 2,
που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος Πρακτικού. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου
νομιμότητας, σύμφωνα με τον Αθλητικό Νόμο, ο κανονισμός θα ενταχθεί στους Πάγιους Κανονισμούς
της ΕΟΜ ως Κανονισμός υπ’ αριθ. 1.
Επίσης, η ΓΣ αποφασίζει ομόφωνα ότι η ισχύς της καθιέρωσης των παραβόλων μεταγραφής αρχίζει από
τη μεταγραφική περίοδο του 2010.
Τροποποίηση Κανονισμού αριθ. 2 Διοργάνωση και Διεξαγωγή Αγώνων
Ο κ. Αλ. Αθανασιάδης εξηγεί ότι ο Κανονισμός 2 αποτελεί πια τον βασικό στόχο μελλοντικής βελτίωσης
των Πάγιων Κανονισμών ΕΟΜ. Η σχετική δουλειά έχει αρχίσει από καιρό στην Επιτροπή Κανονισμών
και συνεχίζεται. Σήμερα έρχονται στην ΓΣ κάποιες βιαστικές αλλαγές, που αφορούν μεμονωμένα άρθρα.
Σε κάποιες περιπτώσεις πρόκειται για διόρθωση, σε άλλες για βελτίωση και σε κάποιες το θέμα έρχεται
για συζήτηση. Σε κάθε περίπτωση, οι επί μέρους τροποποιήσεις που θα ψηφιστούν σήμερα θα πρέπει να
θεωρηθούν ως προσωρινές και τα άρθρα αυτά μπορεί να αλλάξουν πάλι, στο πλαίσιο της γενικότερης
αναμόρφωσης του Κανονισμού. Προτείνει να συζητείται και να ψηφίζεται η κάθε τροποποίηση με τη
σειρά, με βάση την εισήγηση στη σχετική Ανακοίνωση 59/09 του ΔΣ ΕΟΜ, που είχε σταλεί στα
Σωματεία ηλεκτρονικά και μοιράστηκε και στους εκπροσώπους στην παρούσα ΓΣ.
Άρθρο 2.5.3 Προϋποθέσεις Απονομής Βαθμών Διάκρισης, παρ. 10 ΠΑΙΖΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ
Η προτεινόμενη αλλαγή είναι πρόταση της Επιτροπής ΣΜΑΔ, που υιοθετήθηκε και από την Επιτροπή
Κανονισμών. Έχει στόχο να επιτρέψει σε διαιτητές ή δασκάλους να κάνουν νόμιμα κάτι, που, όπως
πρόσφατα διαπιστώθηκε, γίνεται στην πράξη σε ορισμένες περιπτώσεις, δηλαδή να συμμετέχουν σε
αγώνες, όπου θεωρητικά δεν μπορούν να συμμετάσχουν, έχοντας συμπαίκτες χαμηλότερης κατηγορίας,
προκειμένου να συμπληρώσουν ένα ζευγάρι ή την κίνηση. Ο κ. Αθανασιάδης διαβάζει στη ΓΣ την
προτεινόμενη τροποποίηση, ζητώντας τις τοποθετήσεις των μελών.
Ο κ. Μπάλλας (ΟΠΑΦ) εξηγεί ότι διαφωνεί με την λογική της τροποποίησης, παρότι δέχεται ότι οι
προθέσεις είναι καλές. Δεν είναι ρεαλιστικό να περιμένουμε ότι ο παίζων αυτός διαιτητής δεν θα
αλλοιώσει τα αποτελέσματα του αγώνα, μοιράζοντας τοπ ή μηδέν, αφού όσο και να προσπαθήσει το
αντίθετο, θα παίζει καλύτερα από τους άλλους παίκτες. Εισηγείται να βρεθεί άλλος τρόπος για να
καλυφθούν αναδρομικά τέτοιες διαπιστωμένες περιπτώσεις και να γίνονται νομίμως και αγώνες με
λιγότερα τραπέζια, αν θέλουμε να βοηθήσουμε την επαρχία. Ο ίδιος θα συμφωνούσε να δίνονται βαθμοί
διάκρισης και σε αγώνα δύο τραπεζιών. Αλλά, μόνο εκτός συναγωνισμού και για να απασχολείται απλά
ένα ζευγάρι που έχει bye ή ένας παίκτης που δεν βρήκε συμπαίκτη, θα δεχόταν ότι μπορεί να παίξει ένας
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διαιτητής κατηγορίας 14 σε ένα τουρνουά 1-6 ή 1-9. Επίσης, πιστεύει πως πρέπει να κάνουμε διάκριση
μεταξύ δασκάλου και διαιτητή. Για τον πρώτο, δεν υπάρχει θέμα στα μαθητικά τουρνουά. Εδώ, πρόκειται
για εκμάθηση και δεν ενοχλεί κανένα νόμιμο δικαίωμα άλλου παίκτη. Στα κανονικά τουρνουά όμως,
ενοχλεί νόμιμο δικαίωμα του παίκτη, που αντιμετωπίζει παίκτη υψηλότερης κατηγορίας σε μία
συγκεκριμένη διανομή. Κλείνοντας, εισηγείται ότι, αν είναι να παίζει ο διαιτητής, να παίζει χωρίς να
μετράει το σκορ που παίρνει σε κάθε διανομή.
Γίνεται ευρεία συζήτηση, πάνω στην τοποθέτηση αυτή. Ο εκπρόσωπος του ΑΟΤ, κ. Δ. Τόγιας, συμφωνεί
πλήρως με τον κ. Μπάλλα. Ο εκπρόσωπος του ΑΟΜΒ, κ. Θ. Κορώσης δηλώνει υπέρ της προτεινόμενης
τροποποίησης, εξηγώντας ότι το πρόβλημα δεν υπάρχει μόνο στην επαρχία. Το έχει και ο δικός του
όμιλος, όπου ο δάσκαλος έπαιξε εξ ανάγκης σε ημερίδες χαμηλής κατηγορίας και ακυρώθηκαν οι
ημερίδες αυτές από την ΕΟΜ. Ο κ. Μπομπολάκης (ΑΟΜ) εκφράζει την άποψη ότι είναι θετικό για τους
παίκτες και προσφορά στον όμιλο, αν παίζει ο διαιτητής σε τέτοιες περιπτώσεις. Ο κ. Μπάλλας
επιχειρηματολογεί, επιπλέον, ότι η διάταξη μπορεί να έχει και κακή εφαρμογή και να οδηγήσει πιθανόν
στο να πληρώνεται ο διαιτητής από αθλητή για να παίξει μαζί του. Ήδη, κακώς κατά την άποψή του,
υπάρχουν παραδείγματα διαιτητών που παίζουν με παίκτες και έρχονται σε πολύ καλή σειρά στην
κατάταξη. Στο σημείο αυτό υπάρχει έντονη διαφωνία με τον κ. Μπομπολάκη και ο κ. Μπάλλας
διευκρινίζει πως, πάντως, δεν υπονοεί πως κάτι τέτοιο γίνεται ήδη. Η κα Καραμανλή συμφωνεί με τον κ.
Μπάλλα, ότι πρέπει να γίνει διάκριση ως προς τον δάσκαλο, όπου η διάταξη απλά επισημοποιεί κάτι που
γίνεται σχεδόν πάντα και παντού, ενώ για τον διαιτητή, το θέμα είναι αμφιλεγόμενο και η ίδια συμφωνεί
με την τοποθέτηση του κ. Μπάλλα. Ο εκπρόσωπος του ΟΑΜΧ, κ. Πρωτόπαππας ενημερώνει ότι στο
Σωματείο του δεν οργανώνουν ημερίδες με περιορισμό. Εκφράζονται επίσης και οι απόψεις ότι θα
έπρεπε να υπάρχει και διάκριση μεταξύ 1-6 και 1-9 και ότι θα μπορούσε να υπάρχει και αριθμητικός
περιορισμός στα τραπέζια.
Τελικά, ο κ. Αθανασιάδης προτείνει μία επιπλέον αλλαγή, για να αποτραπεί η κακή εφαρμογή, που είναι
να προστεθεί το ότι δεν παίρνει βαθμούς διάκρισης ούτε ο συμπαίκτης του παίζοντα διαιτητή ή δασκάλου.
Τόσο ο κ. Αλ. Αθανασιάδης, όσο και η κα Α. Κοτρωνάρου, ως μέλη της Επιτροπής Κανονισμών,
επαναλαμβάνουν ότι η διάταξη προτάθηκε από την ΣΜΑΔ και έγινε δεκτή από την Επιτροπή
Κανονισμών για να εξυπηρετήσει ένα υπαρκτό και πιεστικό πρόβλημα. Εισηγούνται λοιπόν να ψηφιστεί
μία τροποποιημένη εκδοχή της πρότασης από την παρούσα ΓΣ, ως προσωρινή λύση, ενώ δεσμεύονται ότι
η Επιτροπή Κανονισμών θα επανεξετάσει το θέμα και θα επανέλθει με βελτιωμένη πρόταση σε επόμενη
ΓΣ, λαμβάνοντας υπόψη και τις απόψεις που εκφράστηκαν σήμερα.
Ο κ. Αθανασιάδης ζητά από τα Σωματεία να σκεφτούν το θέμα και, αν υπάρχουν και άλλες απόψεις ή
εισηγήσεις να τις στείλουν στην ΕΟΜ για να ληφθούν υπόψη. Το ίδιο εξάλλου, παρακαλεί να κάνουν τα
Σωματεία και για όλες τις άλλες τροποποιήσεις που ψηφίστηκαν ή θα ψηφιστούν στη συνέχεια από την
παρούσα ΓΣ. Διευκρινίζει επίσης ότι η προοπτική είναι να έρθει ο οριστικός νέος Κανονισμός 2 στην ΓΣ
σε ένα ή σε δύο χρόνια, αφού θα έχουν συζητηθεί όλες οι λεπτομέρειες. Επ’ ευκαιρία, εκφράζει την
άποψή του ότι, από όσα ειπώθηκαν, φαίνεται να είναι σκόπιμο να προβλεφθεί να δίνονται βαθμοί
διάκρισης ανά διανομή και ανεξάρτητα από τα τραπέζια, δηλαδή, να μπορούν να δίνονται βαθμοί και σε
αγώνα δύο τραπεζιών, όπως πρότεινε και ο κ. Μπάλλας.
Σε συνέχεια των παραπάνω, ο κ. Αλ. Αθανασιάδης διαβάζει μία τροποποιημένη εκδοχή του υπόψη
άρθρου και καλεί τα μέλη της ΓΣ να την ψηφίσουν. Εκτός από τους εκπροσώπους του ΟΠΑΦ και του
ΑΟΤ, που είχαν εκφραστεί ήδη κατά της ψήφισης, δεν υπάρχει αντίρρηση από άλλον εκπρόσωπο και η
πρόταση γίνεται δεκτή από την ΓΣ ΕΟΜ δια βοής. Επίσης, η ΓΣ εγκρίνει ομόφωνα ότι η διάταξη έχει και
αναδρομική ισχύ και εφαρμόζεται και για το ημερολογιακό έτος 2009 και για προηγούμενα έτη.
Επομένως, το νέο άρθρο 2.5.3 παρ. 10 του Κανονισμού 2: Διεξαγωγή Αθλήματος και Τέλεσης Αγώνων
έχει ως εξής:
2.5.3 Προϋποθέσεις Απονομής Βαθμών Διάκρισης
…
10. Παίζων ή μη παίζων Διαιτητής:
α) Σε αγώνες 1ης έως και 4ης βαθμίδας απαγορεύεται να παίζει ο Διαιτητής. Εάν για οποιονδήποτε
λόγο συμμετέχει στον αγώνα ο Διαιτητής, έστω και αν υπάρχει προς τούτο συγκατάθεση του
Οργανωτή, τότε δεν απονέμονται κανενός είδους Βαθμοί Διάκρισης στον εν λόγω αγώνα.
Εξαίρεση του κανόνα αποτελούν οι αγώνες 3ης ή 4ης βαθμίδας στους οποίους ο Διαιτητής μπορεί να
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είναι παίζων, μετά από άδεια της ΕΟΜ, αν πρόκειται για προκριματικούς αγώνες Πανελληνίων
Πρωταθλημάτων, και μόνο για τα Σωματεία της Επικράτειας εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης.
β) Eιδικά, και μόνο σε ημερίδες 5ης βαθμίδας µε περιορισμό (1-6 ή 1-9) και 6ης βαθμίδας (μαθητών),
των Σωματείων, ο Διαιτητής ή ο Δάσκαλος, ακόμα και αν είναι μεγαλύτερης δυναμικότητας από τον
περιορισμό, κατά περίπτωση και μόνον αυτός, μπορεί να παίζει με παίκτη χαμηλής κατηγορίας ή
μαθητή, για να συμπληρώσει την κίνηση ή ζευγάρι.
Στις περιπτώσεις όπου ο παίζων Διαιτητής ή Δάσκαλος είναι μεγαλύτερης δυναμικότητας από τον
περιορισμό της ημερίδας, θα καταχωρείται πάντοτε µε το όνομα "ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ" και το λογισμικό
υπολογισμού αποτελεσμάτων θα τον αναγνωρίζει και δεν θα απορρίπτει τον αγώνα. Επί πλέον, μόνο
οι Δείκτες Δυναμικότητας των υπολοίπων παικτών θα λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της
δυναμικότητας του αγώνα.
Ούτε ο ως άνω "παίζων Διαιτητής" ούτε ο συμπαίκτης του λαμβάνουν τους Βαθμούς Διάκρισης, που
τυχόν αποδίδονται για τη θέση της κατάταξης που κατέλαβαν.

Κατάργηση αρνητικών βαθμών διάκρισης – Αλλαγές σε άρθρο 2.5 και συναφή
Ο κ. Αλ. Αθανασιάδης εξηγεί ότι η κατάργηση των αρνητικών βαθμών διάκρισης προτάθηκε αρχικά από
τον εισηγητή της Επιτροπής Κανονισμών για την αναμόρφωση του συστήματος βαθμών διάκρισης, κ. Τ.
Μαρσώνη. Προτάθηκε στη συνέχεια και από τον κ. Κ. Γιαννά, αντιπρόεδρο ΔΣ ΕΟΜ και μέλος της
Επιτροπής Κανονισμών. Όπως έχει διαπιστώσει πρόσφατα και ο ίδιος, φαίνεται ότι το θέμα των
αρνητικών βαθμών διάκρισης απασχολεί πολλούς αθλητές και ότι η ύπαρξή τους αποτρέπει αθλητές από
το να συμμετάσχουν σε αγώνες. Ο απώτερος στόχος, μέσα στην τετραετία ή και νωρίτερα, είναι να
καθιερωθεί ένα δυναμικό σύστημα κατάταξης, παράλληλα με το στατικό, που ισχύει σήμερα, με σκοπό
τη χρήση της δυναμικής κατάταξης όπου χρειάζεται, όπως π.χ. για την αποδοχή αθλητών σε αγώνες
επιλογής για τις εθνικές ομάδες. Στο πλαίσιο αυτό, μπορεί να ξαναμπούν αρνητικά. Αλλά τα αρνητικά
στο στατικό σύστημα δημιουργούν παρενέργειες, που είναι χειρότερες από αυτό που ήθελαν να
αποτρέψουν οι εισηγητές τους, δηλαδή, το να παίζουν αδιάφορα παίκτες που δεν διεκδικούν πια κάποια
διάκριση, αλλοιώνοντας τα αποτελέσματα ενός αγώνα.
Ο εισηγητής του θέματος των βαθμών διάκρισης στην Επιτροπή Κανονισμών, κ. Τ. Μαρσώνης
(αναπληρωτής εκπρόσωπος ΣΛΑΜ), παίρνει τον λόγο και εξηγεί ότι έχουν συγκεντρωθεί και εξετάζονται
από την Επιτροπή Κανονισμών, στο πλαίσιο του ευρύτερου θέματος, οι αντίστοιχοι κανονισμοί πολλών
άλλων χωρών. Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα, διεθνώς, όπου υπάρχουν αρνητικοί βαθμοί διάκρισης σε
τέτοια κλίμακα. Στις λίγες χώρες που υπάρχει κάτι ανάλογο, είναι για συγκεκριμένες περιπτώσεις και
βαθμούς, όπως π.χ. για τους αντίστοιχους βαθμούς θέσης (placing) στα Εθνικά Πρωταθλήματα Ομάδων
στην Γαλλία. Αυτό επιβεβαιώνει και η κα Α. Κοτρωνάρου, που παρουσιάζει στη ΓΣ το ντοσιέ με τους
σχετικούς κανονισμούς και ενημερώνει επ’ ευκαιρία τα μέλη της ΓΣ ότι και οι κανονισμοί και η σύνοψή
τους στα ελληνικά είναι και ηλεκτρονικά διαθέσιμοι και μπορούν να σταλούν εφόσον ζητηθούν. Ο κ. Τ.
Μαρσώνης επαναλαμβάνει ότι η συγκεκριμένη τροποποίηση έρχεται στη λογική που προαναφέρθηκε,
εν όψει της γενικότερης αναμόρφωσης του Κανονισμού ως προς τους βαθμούς διάκρισης και κάνει και
ορισμένες γενικότερες αναφορές σε αυτό το θέμα. Μεταξύ άλλων ενημερώνει ότι προβλέπεται να
καταργηθούν και οι χρυσοί βαθμοί διάκρισης. Στο σημείο αυτό, ο κ. Λ. Ζώτος, ενημερώνει ότι και η
προηγούμενη επιτροπή, που εισηγήθηκε τον ισχύοντα κανονισμό, είχε προτείνει να καταργηθούν τα
χρυσά.
Μετά από σύντομη συζήτηση, ο κ. Αλ. Αθανασιάδης ζητά την ψήφιση των προτεινόμενων σχετικών
τροποποιήσεων, καθώς και τη γνώμη της ΓΣ ως προς την έναρξη ισχύος των νέων διατάξεων. Όλοι οι
συμμετέχοντες ψηφίζουν ομόφωνα τις προτεινόμενες τροποποιημένες διατάξεις. Επίσης, αποφασίζεται
ομόφωνα η 1/1/2010 ως ημερομηνία έναρξης ισχύος των τροποποιήσεων.
Επομένως, τροποποιούνται πέντε άρθρα του Κανονισμού 2.5 και το άρθρο 2.2.7 τα νέα άρθρα έχουν ως
εξής:
2.5.2 Είδη Βαθμών Διάκρισης
Υπάρχουν τρία (3) κύρια είδη Βαθμών Διάκρισης:
α) Οι Μαύροι Βαθμοί Διάκρισης (ΒΔ ή ΜΒΔ).
β) Οι Χρυσοί Βαθμοί Διάκρισης (ΧΒΔ).
γ) Οι Πλατινένιοι Βαθμοί Διάκρισης (ΠΒΔ).
Τα παραπάνω είδη Βαθμών Διάκρισης μπορεί να υποδιαιρούνται κατά περίπτωση και κατά τύπο σε
κανονικούς, πρόσθετους και ανά συνάντηση βαθμούς.
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Εκτός από τα παραπάνω κύρια είδη Βαθμών Διάκρισης υπάρχουν και οι βαθμοί που απονέμονται σε
ορισμένα μεγάλα πρωταθλήματα της ΕΟΜ, υπό την επωνυμία «Βαθμοί Προεθνικής», που περιγράφονται
αναλυτικά στον κανονισμό αρ.3 «Εθνικές Ομάδες».
2.5.10. Δικαιούχοι ΒΔ, ΧΒΔ και ΠΒΔ – Δικαίωμα βράβευσης (πρώην 2.5.8)
Βαθμοί Διάκρισης απονέμονται σε όλους τους αγώνες που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του άρθρου
2.5.3, στους αθλητές που καταλαμβάνουν τις ανώτερες θέσεις της κατάταξης, σύμφωνα με τα παρακάτω:
1. Βαθμοί Διάκρισης (μαύροι) απονέμονται:
Στο ένα τρίτο των συμμετεχόντων (33,33%) μετά τη στρογγυλοποίηση των αγωνιζόμενων
αθλητών, ζευγών ή ομάδων σε αγώνες ατομικού, ζευγών ή ομάδων αντίστοιχα. Βαθμοί Διάκρισης
(μαύροι) απονέμονται το πολύ σε 56 αθλητές, 28 ζεύγη ή 14 ομάδες αντίστοιχα.
2. Χρυσοί Βαθμοί Διάκρισης (ΧΒΔ) απονέμονται:
Στο ένα πέμπτο (20%) των συμμετεχόντων μετά τη στρογγυλοποίηση των αγωνιζόμενων
αθλητών, ζευγών ή ομάδων σε αγώνες ατομικού, ζευγών ή ομάδων αντίστοιχα. Χρυσοί Βαθμοί
Διάκρισης (ΧΒΔ) απονέμονται το πολύ σε 32 αθλητές, 16 ζεύγη ή 8 ομάδες αντίστοιχα.
Χρυσοί Βαθμοί Διάκρισης απονέμονται στις γενικές συγκεντρωτικές κατατάξεις αγώνων 5ης
βαθμίδας ή υψηλότερης, όπως και στις κατατάξεις ημερίδων και στις συναντήσεις ομάδων
αγώνων 4ης βαθμίδας ή υψηλότερης.
3. Πλατινένιοι Βαθμοί Διάκρισης απονέμονται:
Στο ένα δέκατο των συμμετεχόντων (10%) μετά τη στρογγυλοποίηση των αγωνιζόμενων
αθλητών, ζευγών ή ομάδων σε αγώνες ατομικού, ζευγών ή ομάδων αντίστοιχα. Πλατινένιοι
Βαθμοί Διάκρισης απονέμονται το πολύ σε 16 αθλητές, 8 ζεύγη ή 4 ομάδες αντίστοιχα.
Πλατινένιοι Βαθμοί Διάκρισης απονέμονται στις γενικές συγκεντρωτικές κατατάξεις αγώνων 4ης
βαθμίδας ή υψηλότερης, στις κατατάξεις ημερίδων 3ης και στις συναντήσεις ομάδων αγώνων 3ης
βαθμίδας ή υψηλότερης.
4. Πρόσθετους Βαθμούς Διάκρισης στους αγώνες ζευγών και βαθμούς ανά συνάντηση στους αγώνες
ομάδων, λαμβάνουν οι αθλητές σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 2.5.13.5 και 2.5.13.6.
5. Στους αγώνες ζευγών ή ατομικούς με ατομική κατάταξη πολυημέρου, οι δικαιούχοι Βαθμών
Διάκρισης υπολογίζονται με βάση το μέσο όρο των συμμετεχόντων στις ημερίδες και όχι με βάση
όσους βρίσκονται στη γενική κατάταξη του Πολυημέρου.
6. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση των δικαιούχων και ανεξάρτητα από το αν γίνεται
ή όχι διαχωρισμός των ισοβαθμούντων:
Για όλα τα είδη των Βαθμών Διάκρισης γίνεται ισομοιρασμός του αθροίσματος των βαθμών όλων
των θέσεων ισοβαθμίας, θεωρώντας ότι οι θέσεις μετά την τελευταία των δικαιούχων, αλλά όχι
κάτω από το όρια, του παρόντος άρθρου, λαμβάνουν κανονικούς Βαθμούς Διάκρισης.
7. Στους αγώνες ομάδων, Βαθμοί Διάκρισης (από την γενική κατάταξη ή ημερίδα) απονέμονται
στους αθλητές που έχουν συμμετάσχει τουλάχιστον στο 1/3 (ή 33,333%) των ημιχρόνων όλων
των συναντήσεων της ομάδας τους (τυχόν στρογγύλευση γίνεται προς τα πάνω). Σε περίπτωση
μηδενισμού αντιπάλου ομάδας λόγω αποχώρησης σε μια ή περισσότερες συναντήσεις, ως
ημίχρονα της ομάδας θεωρούνται αυτά που αναφέρονται σε συναντήσεις που
πραγματοποιήθηκαν.
2.5.11 Αντικαταστάτες
Ο αντικαταστάτης λαμβάνει τυχόν ΒΔ που δικαιούται στην ημερίδα που έπαιξε.
Ο αντικαθιστάμενος δεν λαμβάνει ΒΔ στην ημερίδα που αντικαταστάθηκε, αλλά λαμβάνει τους ΒΔ που
του αντιστοιχούν από τη γενική κατάταξη.
Ο συμπαίκτης του αντικαθιστάμενου (σε αγώνες ζευγών), λαμβάνει κανονικά όλους τους αναλογούντες
ΒΔ.
2.5.12 Ειδικές περιπτώσεις αγώνων
2.5.12.1 Αγώνες με στάδια ή Εθνικές κατηγορίες

1. Σε αγώνες που διεξάγονται σε στάδια (προκριματικό, ενδιάμεσο ή τελικό), απονέμονται Βαθμοί
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Διάκρισης σε όλα τα στάδια. Οι δικαιούχοι Βαθμών Διάκρισης υπολογίζονται για όλα τα στάδια με
βάση τον αριθμό των συμμετεχόντων στον προκριματικό. Επίσης, ο Συντελεστής Συμμετοχής για τα
ενδιάμεσα και τα τελικά στάδια υπολογίζεται με βάση το σύνολο των συμμετεχόντων στο
προκριματικό στάδιο.

2. Αγώνες που αποτελούν προκριματικό ή ενδιάμεσο στάδιο (πλην τελικού) κατατάσσονται σε βαθμίδα,
σύμφωνα με την προκήρυξη της ΕΟΜ, εάν ο διοργανωτής είναι η ΕΟΜ ή με την άδεια που η ΕΟΜ
χορήγησε σε άλλον διοργανωτή. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, το προκριματικό ή ενδιάμεσο στάδιο
κατατάσσεται σε τουλάχιστον μία βαθμίδα κατώτερη από την αντίστοιχη του τελικού με την εξαίρεση
ότι στα πρωταθλήματα της ΕΟΜ δεν μπορεί να καταταχθεί σε βαθμίδα μικρότερη της 3ης (βλ. άρθρο
2.5.5.1).

3. Αριθμός τραπεζιών για όλα τα στάδια λογίζεται αυτός του προκριματικού. Εάν ο προκριματικός

διεξάγεται σε περισσότερα από ένα "κέντρα", για καθένα από αυτά λογίζεται ο αριθμός τραπεζιών του,
για δε τα επόμενα στάδια, ο αριθμός τραπεζιών του συνόλου των κέντρων. Κατά τον ίδιο τρόπο
υπολογίζεται ο αριθμός των δικαιούχων κάθε κέντρου επόμενου σταδίου.

4. Οι υπόλοιποι συντελεστές λογίζονται, σε κάθε στάδιο, μόνο με βάση τα χαρακτηριστικά του σταδίου
τούτου.

5. Εφόσον το πρωτάθλημα χωριστεί σε Εθνικές κατηγορίες, η Α΄ Εθνική, κάθε κατηγορίας, εμπεριέχει,

όσον αφορά τον αριθμό τραπεζιών (συντελεστής συμμετοχής), όλες τις κατώτερες από αυτήν (Β΄, Γ΄,
Δ΄ κ.λπ.), αντίστοιχα και η Β΄ τις κατώτερες από αυτήν (Γ’ , Δ’ κλπ), ομοίως η Γ’ κλπ.
…..

2.2.7 Δικαιούμενοι συμμετοχής - Ενστάσεις κακής συμμετοχής

1. Η εγκυρότητα της συμμετοχής κάποιου παίκτη πρέπει να ελέγχεται από τον Διαιτητή, ο οποίος είναι
υπεύθυνος για την αναγγελία των επίσημων (οριστικών) αποτελεσμάτων. Ο έλεγχος πρέπει να γίνεται
πριν από την αναγγελία των επίσημων αποτελεσμάτων.
2. Εάν ένας παίκτης ή ζευγάρι ή ομάδα αντιληφθεί ότι υπάρχει αντικανονική συμμετοχή από έναν παίκτη,
πρέπει να το αναφέρει στον Διαιτητή. Εάν ο Διαιτητής αποφασίσει ότι η συμμετοχή έχει καλώς, τότε
μπορεί να γίνει ένσταση κακής συμμετοχής μέσα στην ίδια προθεσμία που προβλέπεται προκειμένου
περί έφεσης για κακό υπολογισμό αποτελεσμάτων (βλ. και άρθρο 2.4.2).
3. Όταν ένας παίκτης (ή ζεύγος ή ομάδα) βρεθεί ως κακώς συμμετέχων, όλοι οι κάτω απ’ αυτόν
ανεβαίνουν μια θέση για να συμπληρωθεί το κενό.
4. Μετά την εκπνοή και αυτής της προθεσμίας (οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων) και για χρονικό
διάστημα ενός μηνός, εάν βρεθεί κακή συμμετοχή, η θέση του κακώς συμμετάσχοντος παίκτη (ή
ζεύγους ή ομάδας) πάλι ακυρώνεται, αλλά οι μετά από αυτόν δεν ανεβαίνουν θέση. Μετά την
παρέλευση ενός μηνός δεν μπορεί να γίνει ένσταση κακής συμμετοχής.
5. Οι ενστάσεις κακής συμμετοχής υποβάλλονται στην Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα, η οποία και
εκδικάζει την ένσταση σε πρώτο βαθμό. Σε δεύτερο βαθμό, αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο είναι η
Επιτροπή Προσφυγών της ΕΟΜ. Σε περίπτωση που γίνει δεκτή η προσφυγή, το ζεύγος ή η ομάδα
μηδενίζονται σε όλους τους αγώνες που έλαβαν μέρος και τα τελικά αποτελέσματα του αγώνα
παραμένουν ως έχουν, οι δε ευρισκόμενοι βαθμολογικά κάτω από τους αποκλεισθέντες, ανεβαίνουν
κατά μία θέση.
ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2.5.13.7 Αρνητικοί ΒΔ (πρώην 2.5.10)

Ταυτόχρονα – Αλλαγές σε άρθρα 2.2.10 και 2.5.14.1.5
Ο κ. Αλ. Αθανασιάδης ενημερώνει ότι προτείνονται και κάποιες βασικές τροποποιήσεις στα δύο άρθρα
που αφορούν τα ταυτόχρονα. Η κα Α. Κοτρωνάρου εξηγεί ότι οι αλλαγές αυτές αποσκοπούν στο να
συνάδει ο Κανονισμός με τα ήδη εφαρμοζόμενα, με βάση απόφαση ΔΣ ΕΟΜ του Απριλίου, που
κοινοποιήθηκε με την ανακοίνωση 23/2009 και βασίστηκε σε εισηγήσεις της ΣΜΑΔ, με τις οποίες είχε
συμφωνήσει και η Επιτροπή Αγώνων (ΕΑ), που έκανε και δύο επιπλέον συστάσεις.
Η κα Α. Καραμανλή προσθέτει ότι οι εισηγήσεις των Επιτροπών και η απόφαση του ΔΣ έγιναν με βάση
την πρακτική που υπάρχει σήμερα, που μπορεί όμως να αλλάξει.. Για παράδειγμα, σήμερα δεν υπάρχει
πρωινό ταυτόχρονο, μπορεί όμως να υπάρξει μελλοντικά. Δεν υπάρχει λοιπόν λόγος να αναφέρονται
συγκεκριμένες ώρες στον Κανονισμό. Αρκούν γενικές αρχές, όπως π.χ. ότι αρχίζουν όλα περίπου την ίδια
ώρα. Στο σημείο αυτό παρεμβαίνει ο κ. Σ. Μπομπολάκης λέγοντας ότι το βασικό είναι να προβλεφθεί ότι,
πριν τελειώσει ένα τουρνουά, να έχουν αρχίσει ήδη όλα τα άλλα.
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Εκφράζεται από εκπροσώπους η άποψη ότι θα πρέπει να επανεξεταστεί η απόφαση ΔΣ ΕΟΜ για τον
περιορισμό ότι πρέπει να συμβαδίζει το πολυήμερο του ταυτόχρονου με αυτά των Σωματείων. Η κα Α.
Καραμανλή λέει ότι και το ίδιο το ΔΣ ΕΟΜ επεσήμανε ότι δημιουργείται ζήτημα, αλλά αποφάσισε
δεχόμενο ότι οι Επιτροπές ΣΜΑΔ και ΕΑ πρότειναν αυτόν τον περιορισμό με κάποιο σκεπτικό. Τίθεται
και ο προβληματισμός, αν είναι δίκαιο να χάνουν αθλητές ενός Σωματείου ένα εξαήμερο, στην
περίπτωση που δεν μπορεί να διεξαχθεί μία από τις ημερίδες από το Σωματείο τους και χάσουν και μιαν
άλλη ημερίδα.
Η κα Α. Κοτρωνάρου επαναλαμβάνει ότι πρόθεση της Επιτροπής Κανονισμών ήταν να διορθωθούν οι
ασυνέπειες μεταξύ Κανονισμού και εισηγήσεων ΣΜΑΔ και ΕΑ και, με την ευκαιρία, να μπουν και
κάποιοι από τους περιορισμούς που καθιερώθηκαν τον Απρίλιο, επειδή θεωρήθηκε ότι ήταν κοινά
αποδεκτοί και επομένως μπορούσαν να μπουν ως γενικές αρχές. Δεν είναι θέμα συζήτησης τα
ταυτόχρονα στη σημερινή ΓΣ ούτε έχει εξεταστεί το θέμα εκτενώς στην Επιτροπή Κανονισμών. Με βάση
τα σχόλια που ακούστηκαν, προτείνει να μείνουν μόνο οι ελάχιστες απαιτούμενες διορθώσεις, να
απαλειφθούν όλες οι προτεινόμενες προσθήκες που μπορούν να θεωρηθούν ως λεπτομέρειες ή
διαδικαστικά και να προστεθεί μια γενική διάταξη στο τέλος ότι αυτά θα ρυθμίζονται με απόφαση του
ΔΣ ΕΟΜ.
Τίθεται λοιπόν προς ψήφιση στη ΓΣ τροποποιημένη πρόταση για τα νέα άρθρα 2.2.10 και 2.5.14.1.5, με
τις ελάχιστες απαιτούμενες αλλαγές, σύμφωνα με τα παραπάνω. Η πρόταση γίνεται ομόφωνα αποδεκτή
από τους συμμετέχοντες και τα άρθρα ψηφίζονται δια βοής, όπως προτάθηκαν τελικά.
Επομένως, τροποποιούνται τα άρθρα 2.2.10 και 2.5.14.1.5 και τα νέα άρθρα έχουν ως εξής:
2.2.10 Ταυτόχρονοι αγώνες
Ως τέτοιοι θεωρούνται οι αγώνες που διεξάγονται ταυτόχρονα σε διαφορετικά εντευκτήρια ή Σωματεία ή
τοποθεσίες (πόλεις, χώρες κ.λπ.) και οι παίκτες παίζουν τις ίδιες διανομές (βλέπε και άρθρο 2.5.14.1.5).
Ο αγώνας αυτός μπορεί να γίνει σε μία ή περισσότερες ημερίδες (πολυήμερο) και για κάθε παίκτη
υπάρχουν δύο κατατάξεις, τόσο για την ημερίδα, όσο και για το πολυήμερο: του αγώνα στον τόπο ή στο
Σωματείο που έπαιξε και του ενιαίου αγώνα (βλέπε και άρθρο 2.5.14.1.5).
Ο ταυτόχρονος αγώνας μπορεί να είναι κατηγορίας όπεν ή με περιορισμό.
2.5.14.1.5 Ταυτόχρονος Αγώνας ζευγών
Ο αγώνας αυτός προκύπτει από την σύνθεση 2 ή περισσοτέρων αγώνων με τις ίδιες διανομές που
διεξάγονται ταυτόχρονα σε διαφορετικά εντευκτήρια ή Σωματεία ή τοποθεσίες (πόλεις, χώρες κλπ.). Ο
αγώνας αυτός μπορεί να γίνει σε μία ή περισσότερες ημερίδες (πολυήμερο). Τα αποτελέσματα στη
συνέχεια ενοποιούνται και έτσι σε κάθε ημερίδα έχουμε δυο κατατάξεις: μια του αγώνα που έγινε στη
συγκεκριμένη τοποθεσία από το συγκεκριμένο Σωματείο και μια του ενιαίου αγώνα. Εφόσον πρόκειται για
πολυήμερο έχουμε, ομοίως, δύο γενικές (συγκεντρωτικές) κατατάξεις.
Για να γίνει ένας ταυτόχρονος αγώνας Ζευγών θα πρέπει να διασφαλίζεται:
1. Η επιμέλεια παραγωγής και η μυστικότητα των διανομών.
Ο τρόπος που θα παράγονται και θα μεταβιβάζονται οι διανομές από την ΕΟΜ ή από το ένα
Σωματείο στα υπόλοιπα Σωματεία θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι δεν θα υπάρξει η παραμικρή
διαρροή. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να γνωστοποιηθεί στην ΕΟΜ ποιο Σωματείο θα αναλάβει την
προετοιμασία της διοργάνωσης αυτής (Κεντρικός Διοργανωτής) καθώς και το όνομα του
υπευθύνου, Πτυχιούχου, Επίσημου ή Εθνικού Διαιτητού, που θα επιμελείται όλης της διαδικασίας
της διοργάνωσης, καθώς και τους Διαιτητές (τουλάχιστον Πτυχιούχους για την Αθήνα και
Έμπειρους για την Περιφέρεια) που θα διευθύνουν στα υπόλοιπα Σωματεία. Επί πλέον
διευκρινίζεται ότι θα πρέπει να ληφθεί από μέρους του Κεντρικού Διοργανωτή ιδιαίτερη μέριμνα
για τον τρόπο αποστολής των διανομών προς τα υπόλοιπα Σωματεία, ώστε να διασφαλίζεται αφ'
ενός μεν η μυστικότητα των διανομών, αφ' ετέρου δε η έγκαιρη αποστολή και λήψη τους.
2. Η σχεδόν ταυτόχρονη ώρα έναρξης .
Είναι επιθυμητό όλα τα Σωματεία που συμμετέχουν στη διοργάνωση αυτή να αρχίζουν τον αγώνα
τους την ίδια ώρα. Εφόσον όμως υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες, που επιβάλλουν κλιμακωτή
ώρα έναρξης, επιτρέπεται διαφοροποίηση της ώρας έναρξης μέχρι και δύο (2) ώρες. Πάντως, σε
καμία περίπτωση δεν είναι αποδεκτό να τελειώνει ένα Σωματείο την ημερίδα του ταυτόχρονου
ενώ κάποιο άλλο δεν έχει ξεκινήσει τη δική του.
3. Η έγκαιρη λήψη των διανομών
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Σε περίπτωση που, για τεχνικούς λόγους, δεν είναι δυνατή η έγκαιρη λήψη των διανομών από
κάποιο Σωματείο, τότε αυτό, αυτομάτως, θα εξαιρείται της ημερίδας αυτής.
Η διαδικασία υπολογισμού των Βαθμών Διάκρισης των ημερίδων και των γενικών κατατάξεων
πολυημέρου αγώνα κάθε συγκεκριμένου Σωματείου είναι ίδια με αυτή των κανονικών ημερίδων ή των
πολυημέρων. Στις ενοποιημένες όμως κατατάξεις τόσο των ημερίδων όσο και τις γενικές πολυήμερου
ταυτόχρονου αγώνα απονέμονται το 50% των αναλογούντων ΒΔ σε όλους τους, σύμφωνα με τον
Κανονισμό, δικαιούχους.
Το ΔΣ ΕΟΜ, με εκάστοτε απόφασή του, μπορεί να καθορίζει επιπλέον περιορισμούς ή να διευκρινίζει
διαδικαστικά θέματα για την διεξαγωγή ταυτόχρονων αγώνων.

Ρυθμίσεις για αγώνες ομάδων – Άρθρα 2.2.18, 2.5.13.1 και 2.5.15.4.4
Ο κ. Αλ. Αθανασιάδης εξηγεί ότι με τις προτεινόμενες αλλαγές για τους αγώνες ομάδων διευκρινίζεται
ότι γενικά συμμετέχουν 4-6 παίκτες και έβδομος μπορεί να γίνει δεκτός, ως αντικαταστάτης, μόνο για
λόγους ανωτέρας βίας. Ειδικά όμως σε αγώνες συνεχείας Σωματείων και γενικά σε αγώνες ομάδων 5ης
βαθμίδας, μπορούν να συμμετέχουν μέχρι και δέκα παίκτες. Στην περίπτωση όμως που οι παίκτες μιας
ομάδας είναι πάνω από έξι, εφόσον δικαιούνται βαθμούς διάκρισης ως συμμετέχοντες στην ομάδα,
μοιράζονται τους βαθμούς που θα δίνονταν συνολικά στην ομάδα, αν έπαιζαν έξι παίκτες.
Απαντώντας σε απόψεις εκπροσώπων Σωματείων της επαρχίας ότι οι 10 παίκτες είναι μεγάλος αριθμός
για μία ομάδα, ο κ. Αθανασιάδης και η κα. Καραμανλή εξηγούν ότι στην Αθήνα παίζουν και 12 και 13
παίκτες και αυτός είναι και ο λόγος του περιορισμού που εισάγεται με τη νέα διάταξη. Ο αριθμός 10 ήταν
εισήγηση της Επιτροπής Αγώνων.
Ο κ. Δ. Μπάλλας (ΟΠΑΦ) εκφράζει την άποψη ότι η αποδοχή της συμμετοχής περισσότερων των 6
παικτών προκύπτει ως ανάγκη, επειδή κάποια Σωματεία διοργανώνουν κύκλους αγώνων συνεχείας με
μεγάλη διάρκεια, π.χ. 16 εβδομάδες. Ο κ. Δ. Τόγιας (ΑΟΤ) συμφωνεί ότι 6 παίκτες μπορούν να
ολοκληρώσουν 5 ημερίδες, αλλά δεν μπορούν πάντα να ολοκληρώσουν 16 ημερίδες. Εισηγούνται και οι
δύο σαν ορθολογικότερο τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος το να υπάρξει περιορισμός στη διάρκεια
των αγώνων συνεχείας ομάδων, π.χ. μέχρι το πολύ 6 ημερίδες.
Η κα Α. Κοτρωνάρου εξηγεί ότι η άποψη της Επιτροπής Κανονισμών ήταν να είναι δεδομένοι οι βαθμοί
διάκρισης που απονέμονται σε μία ομάδα σε οποιονδήποτε αγώνα ή συνάντηση, ανεξάρτητα του αριθμού
των παικτών και όσοι παίκτες δικαιούνται να πάρουν βαθμούς να τους μοιράζονται. Όμως η τροποποίηση
που προτείνεται σήμερα έχει προσωρινό χαρακτήρα και, γι’ αυτό, προτείνεται τελικά αλλαγή που δεν
επηρεάζει τους βαθμούς που παίρνουν σήμερα οι συμμετέχοντες σε ομάδες που είναι μέχρι και εξαμελείς.
Τόσο οι βαθμοί που δίνονται σήμερα, όσο και άλλα σημεία, μπορεί να αλλάξουν στο πλαίσιο της
γενικότερης αναμόρφωσης του Κανονισμού ως προς τους βαθμούς διάκρισης και ισχύει αυτό που
προαναφέρθηκε, ότι, δηλαδή, και οι απόψεις που εκφράστηκαν σήμερα και απόψεις που θα σταλούν
μελλοντικά θα ληφθούν υπόψη.
Με την λογική αυτή, ο κ. Αλ. Αθανασιάδης προτρέπει τα μέλη της ΓΣ να ψηφίσουν σήμερα τα νέα άρθρα,
όπως προτείνονται τώρα. Η πρόταση γίνεται ομόφωνα αποδεκτή από τους συμμετέχοντες και τα άρθρα
ψηφίζονται δια βοής.
Επομένως, τροποποιούνται τα άρθρα 2.2.18, 2.5.13.1 και 2.5.15.4.4 και τα νέα άρθρα έχουν ως εξής:
2.2.18 Κανόνες παιξίματος σε αγώνες ομάδων
Σε αγώνες ομάδων, κάθε ομάδα αποτελείται από 4-6 παίκτες, με παίζοντα ή μη παίζοντα αρχηγό. Έβδομος
παίκτης δεν μπορεί να γίνει δεκτός ούτε καν ως αντικαταστάτης, εκτός αν τουλάχιστον τρεις (3) παίκτες
της ομάδας αποδεδειγμένα αδυνατούν να προσέλθουν (ανωτέρα βία).
Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να επιτραπεί η συμμετοχή περισσότερων παικτών με απόφαση του ΔΣ ΕΟΜ.
Ειδικά και μόνον επιτρέπεται η συμμετοχή μέχρι και δέκα (10) παικτών στους αγώνες ομάδων συνεχείας
των Σωματείων και, γενικά, στους αγώνες ομάδων 5ης βαθμίδας. Στην περίπτωση συμμετοχής
περισσότερων των έξι (6) παικτών, οι Βαθμοί Διάκρισης όλων των ειδών θα κατανέμονται αναλογικά
στους συμμετάσχοντες, σύμφωνα με το άρθρο 2.5.13.1 και επόμενα. Σε κάθε τέτοια περίπτωση οι
συνολικοί ΒΔ που απονέμονται σε ομάδα με περισσότερους από 6 παίκτες είναι ΒΔx6.
Εάν κατά την αρχική δήλωση συμμετοχής της, μια ομάδα αποτελείται από λιγότερους από 6 παίκτες,
άλλοι παίκτες μέχρι του αριθμού των 6 μπορούν να προστεθούν αργότερα, αλλά πριν από την έναρξη του
αγώνα. Εάν στον αγώνα αυτόν υπάρχει διαχωρισμός ομάδων με seeding, οι προσθήκες παικτών μπορούν
να γίνουν μόνο αν δεν αλλάζει το seeding, το οποίο θεωρείται δεδομένο μετά τη λήξη της προθεσμίας
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των δηλώσεων συμμετοχής.
Επιπλέον
1. Απαγορεύεται σε κάθε παίκτη του κλειστού δωματίου να εξέλθει, χωρίς τη ρητή άδεια του Διαιτητή.
2. Η είσοδος στο κλειστό δωμάτιο απαγορεύεται αυστηρά σε όλους, εκτός από:
α) τους παίκτες του κλειστού δωματίου.
β) τον Διαιτητή, τους βοηθούς του και το προσωπικό του αγώνα, όπως π.χ. τους σημειωτές, εάν
προβλέπεται στην προκήρυξη και τους μεταφορείς θηκών (board movers).
γ) τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα της ΕΟΜ, εφ' όσον δεν συμμετέχουν στους αγώνες.
δ) τους σερβιτόρους.
ε) τους δημοσιογράφους στους οποίους έχει δώσει άδεια ο επικεφαλής Διαιτητής.
στ) στον μη παίζοντα αρχηγό ομάδας, εφ’ όσον κρατάει σημειώσεις (recorder) και μόνον.
3. Οι παίκτες του κλειστού δωματίου υποχρεούνται να παραμένουν στο τραπέζι τους μετά το τέλος του
παιχνιδιού και έως ότου τελειώσει το παίξιμο στο αντίστοιχο τραπέζι του ανοικτού, εκτός εάν ο
Διαιτητής αναγγείλει διαφορετικά και κατόπιν έγκρισης της Οργανωτικής Επιτροπής.
4. Η είσοδος, έξοδος και παραμονή στο ανοικτό δωμάτιο είναι γενικά ελεύθερη, αλλά η Οργανωτική
Επιτροπή έχει το δικαίωμα να επιβάλλει περιορισμούς, ιδίως αν υπάρχει ανεξάρτητη αίθουσα αναμονής.
5. Στο ανοικτό δωμάτιο, η Ομάδα Έδρας υποχρεούται να συμπληρώσει το έντυπο βαθμολογίας που δίνει
ο Διαιτητής. Στο κλειστό δωμάτιο την υποχρέωση αυτή έχει η Φιλοξενούμενη Ομάδα. Στο τέλος κάθε
γύρου, οι δύο Ομάδες αντιπαραβάλλουν τα αποτελέσματα, συμφωνούν και μονογράφουν τα έντυπα
βαθμολογίας. Το αποτέλεσμα πρέπει να παραδώσει στον Διαιτητή μέσα στα ορισθέντα χρονικά πλαίσια
η νικήτρια ομάδα, σε περίπτωση δε ισοπαλίας η Ομάδα Έδρας.
6. Οι εκ των διαφόρων ποινών αθροιζόμενοι διεθνείς βαθμοί αγώνων (IMPs) συνεπάγονται μείωση μόνον
του αποτελέσματος των τιμωρηθέντων σε βαθμούς νίκης (VPs). Η ποινή αυτή σε καμιά περίπτωση δεν
μπορεί να αποβεί σε όφελος της αντίπαλης ομάδας, η οποία βαθμολογείται σε "βαθμούς νίκης" (VPs)
σαν να μην υπήρχε η ποινή. (Η παρούσα παράγραφος δεν ισχύει σε αγώνες νοκ άουτ)
7. Απαγορεύεται από τους Διαιτητές Αγώνων η επιβολή ποινών σε IMP’s μετά την καθ' οποιονδήποτε
τρόπο επίσημη γνωστοποίηση του αποτελέσματος του αγώνα. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για το
αποτέλεσμα των ημιχρόνων.
8. Ο Διαιτητής, για διάφορους λόγους, μπορεί να περιορίσει ή και να απαγορεύσει τελείως την παρουσία
των θεατών σε ορισμένα τραπέζια, οι λόγοι όμως πρέπει να αναφερθούν οπωσδήποτε στην έκθεσή
του.
2.5.13 Τρόπος υπολογισμού Βαθμών Διάκρισης
2.5.13.1 Γενικά
Οι Μαύροι Βαθμοί Διάκρισης, που δικαιούται ο πρώτος νικητής ενός αγώνα (αθλητής, ζεύγος, ομάδα),
προκύπτουν ως γινόμενο πέντε συντελεστών (βλ. επόμενο άρθρο 2.5.13.2). Σε περίπτωση αγώνα ζευγών
ή ομάδων, κάθε αθλητής του ζεύγους ή της ομάδας αντίστοιχα δικαιούται ξεχωριστά τους βαθμούς
αυτούς, αρκεί να έχει συμπληρώσει τις απαιτούμενες συναντήσεις ή ημερίδες. Ειδικά στην περίπτωση
αγώνα ομάδων όπου οι δικαιούμενοι αθλητές είναι πάνω από έξι (6), οι συνολικοί βαθμοί που δικαιούται η
ομάδα είναι οι βαθμοί που προκύπτουν ως γινόμενο των συντελεστών στο εξαπλάσιο και κατανέμονται
στους δικαιούχους παίκτες της ομάδας, δηλαδή σε αυτούς που έχουν συμπληρώσει τις απαιτούμενες
συναντήσεις (βλέπε και άρθρα 2.5.10 παρ. 7, 2.5.13.6 και 2.5.14.4).
Οι υπόλοιποι δικαιούχοι (βλ. και άρθρο 2.5.10) λαμβάνουν ένα ποσοστό των Βαθμών Διάκρισης του
πρώτου νικητή, ανάλογα με τη σειρά κατάταξης (θέση) την οποία κατέλαβαν (βλ. άρθρο 2.5.13.3).
Οι Χρυσοί Βαθμοί Διάκρισης σε όσους αγώνες και σε όσους δικαιούχους αυτοί απονέμονται (άρθρο
2.5.10), προκύπτουν αναλογικά και είναι το 8% των απονεμομένων ΜΒΔ.
Οι Πλατινένιοι Βαθμοί Διάκρισης σε όσους αγώνες και σε όσους δικαιούχους αυτοί απονέμονται (άρθρο
2.5.10), προκύπτουν αναλογικά και είναι το 0,5% των απονεμομένων ΜΒΔ.
Οι Χρυσοί και Πλατινένιοι Βαθμοί Διάκρισης υπολογίζονται (μαζί με τις στρογγυλοποιήσεις) ξεχωριστά
κατά περίπτωση (λόγω γενικής, πρόσθετοι κλπ) και αθροίζονται στο τέλος.
2.5.14.4.4 Πολυήμερο ομάδων με βαθμολογία Imps/VPs και κίνηση τύπου Whist (mini-match)
O αγώνας αυτός αποτελείται από τουλάχιστον δύο (2) ημερίδες ομάδων, όπου, σε κάθε ημερίδα, η κάθε
συμμετέχουσα ομάδα αντιμετωπίζει όλες τις άλλες, σε συναντήσεις τουλάχιστον 2 διανομών. Σε
περίπτωση πολυημέρου 5ης ή 6ης βαθμίδας, απαιτούνται τουλάχιστον 4 ημερίδες.
Σε κάθε ημερίδα συμμετέχουν οι ίδιες ομάδες.
Αφού το πολυήμερο ολοκληρωθεί, για κάθε μία συνάντηση αθροίζονται τα επιτευχθέντα Imps σε όλες τις
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ημερίδες, και το σύνολο μετατρέπεται εν συνεχεία σε VPs με τη χρήση της αντίστοιχης κλίμακας
μετατροπής.
Οι συμμετέχουσες ομάδες κατατάσσονται ως προς το σύνολο των VPs που συγκέντρωσαν από όλες τις
συναντήσεις.
Σε κάθε ημερίδα απονέμονται επίσης Βαθμοί Διάκρισης, σύμφωνα με το άρθρο 2.5.14.4.2. Εντός της ίδιας
ημερίδας επιτρέπεται η προσωρινή αντικατάσταση ενός αθλητή σε κάθε ομάδα, με ισχύ της διάταξης
2.2.15.1.3, όμως οι Βαθμοί Διάκρισης απονέμονται σε μόνο τέσσερις (4) αθλητές. Εφόσον ο
αντικαταστάτης συμπληρώσει τον γύρο ή το ημίχρονο και δικαιούται ΒΔ από τη συνάντηση ή την ημερίδα,
συμμετέχει στην αναλογική κατανομή των συνολικών Βαθμών Διάκρισης της ομάδας, που υπολογίζονται
ως το τετραπλάσιο των δικαιούμενων Βαθμών Διάκρισης ανά παίκτη (δηλ. ΒΔx4).
Στη γενική κατάταξη απονέμονται Βαθμοί Διάκρισης που υπολογίζονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο του
πολυημέρου ομάδων με κίνηση όλοι εναντίον όλων (βλ. άρθρο 2.5.14.4.3).
Οι Βαθμοί Διάκρισης ανά συνάντηση απονέμονται στα πολυήμερα 5ης βαθμίδας και μόνο μετά την
ολοκλήρωση του πολυημέρου. Οι ΜΒΔ ανά συνάντηση ισούνται με το 50% των αντιστοίχως
απονεμόμενων σε αγώνα ομάδων με κίνηση "όλοι εναντίον όλων" (άρθρο 2.5.14.4.3).

Άλλες βελτιώσεις και διορθώσεις αβλεψιών σε Κανονισμό 2
Ο κ. Αλ. Αθανασιάδης εξηγεί ότι επιπλέον των παραπάνω, προτείνεται και η γενική βελτίωση του
κειμένου, με την διόρθωση ορθογραφικών και γραμματικών ατελειών, όπως κατά τόπους αλλαγή λέξεων
στην καθαρεύουσα στην δημοτική, καθώς και η ψήφιση μεμονωμένων τροποποιήσεων στον Κανονισμό 2,
που δεν αφορούν αλλαγή στο τι ισχύει σήμερα, αλλά βελτιώσεις ή διορθώσεις αβλεψιών.
Συγκεκριμένα, προτείνονται: αλλαγή για να γίνει το κείμενο συμβατό με την πρακτική και την
διατύπωση του Κανονισμού 1, όπως ψηφίστηκε νωρίτερα στο άρθρο 2.1.14, γενική αλλαγή της
αναφοράς «ΔΚΑΜ/97» σε «ΔΚΑΜ/07», αφού ελέγχθηκε ότι και στο νέο Διεθνή Κανονισμό η αρίθμηση
των νόμων παραμένει η ίδια στο άρθρο 2.2.1 και επόμενα σε άρθρο 2.2, αποσαφήνιση της διατύπωσης,
σύμφωνα με τα ισχύοντα και εφαρμοζόμενα, στα άρθρα 2.2.15.1.1, 2.2.15.1.2, 2.5.14.2.1 και 2.2.16 και
γλωσσικές βελτιώσεις ή διόρθωση εσφαλμένων αναφορών στα άρθρα 2.5.6, 2.5.8 παρ 11, 2.5.9.1 και
2.5.14.4, καθώς και σε άλλα σημεία του Κανονισμού, όπως αυτός εμφανίζεται τροποποιημένος στο
Συνημμένο υπ’ αριθ. 3.
Ο κ. Αλ. Αθανασιάδης διαβάζει εν τάχει τα σχετικά άρθρα, όπως εμφανίζονται στην εισήγηση, δηλ. την
Ανακοίνωση 59/09 ΕΟΜ και ζητά από τα μέλη της ΓΣ να ψηφίσουν τα νέα άρθρα, όπως προτείνονται. Η
πρόταση γίνεται ομόφωνα αποδεκτή από τους συμμετέχοντες και τα άρθρα ψηφίζονται δια βοής, όπως
προτάθηκαν.
Επομένως, τροποποιούνται τα άρθρα 2.1.14, 2.2, 2.2.15.1.1 και 2.2.15.1.2, 2.2.16, 2.5.6, 2.5.8 παρ 11,
2.5.9.1 και 2.5.14.18, 2.5.13.1, 2.5.14.2.1 και 2.5.15.4.4 και τα νέα άρθρα έχουν ως εξής:
2.1.14 Συμμετέχοντες σε αγώνες (Έλληνες και αλλοδαποί)
Στους αγώνες της ΕΟΜ συμμετέχουν αθλητές Σωματείων-Μελών της ΕΟΜ που είναι κάτοχοι Αγωνιστικού
Δελτίου και έχουν καταβάλει το παράβολο συμμετοχής για το τρέχον έτος, όπως και για τυχόν
παρελθόντα έτη, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προκήρυξη του αγώνα.
Οι αλλοδαποί αθλητές που συμμετέχουν εκτάκτως σε Φεστιβάλ ή σε αγώνες 5ης βαθμίδας Σωματείων δεν
είναι απαραίτητο να είναι κάτοχοι αγωνιστικού δελτίου της ΕΟΜ. Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής
σε αγώνες αλλοδαπών και ομογενών αθλητών κατόχων ΑΔ ΕΟΜ, είναι γενικά οι ίδιοι με αυτούς που
ισχύουν και για Έλληνες αθλητές και καθορίζονται με Υπουργική Απόφαση του άρθρου 33 παρ. 7 του Ν.
2725/1999 (βλέπε και Κανονισμό 1, άρθρο 1.2.2).
Η συμμετοχή στους αγώνες προϋποθέτει : α) εμπρόθεσμη δήλωση, β) καταβολή δικαιωμάτων
συμμετοχής, γ) ανεπιφύλακτη αποδοχή των Κανονισμών, όλων των όρων της Προκήρυξης, του Ειδικού
Κανονισμού του αγώνα και τους επόμενους αυτών (βλ. και άρθρο 2.2.1.2).
Οποιαδήποτε ένσταση – έφεση κατά του κύρους των αγώνων υποβάλλεται προ της έναρξής τους, εκτός
εάν αναφέρεται σε θέμα που πιθανόν θα προκύψει κατά τη διάρκεια των αγώνων.
Προκειμένου για τους Αγώνες Νέων ή Seniors, το όριο ηλικίας καθορίζεται από την Παγκόσμια (ή την
Ευρωπαϊκή) Ομοσπονδία Μπριτζ και γνωστοποιείται στην προκήρυξη.
2.2

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

2.2.1 Γενικά
1. Οι αγωνιστικές εκδηλώσεις τις ΕΟΜ, των Σωματείων Μελών, καθώς και παντός Διοργανωτή στην
Ελλάδα, διεξάγονται βάσει των Διατάξεων του ισχύοντος Διεθνούς Κώδικα Αγωνιστικού Μπριτζ (ΔΚΑΜ)
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και των κανονισμών τις ΕΟΜ, οι διατάξεις των οποίων συμπληρώνουν τον Διεθνή Κώδικα όπου χρειάζεται.
2. Σε περίπτωση σύγκρουσης διαφόρων διατάξεων, υπερισχύει ο ΔΚΑΜ όπως ισχύει εκάστοτε, κατόπιν ο
παρών κανονισμός, οι αποφάσεις του ΔΣ τις ΕΟΜ, η Προκήρυξη και ο Ειδικός Κανονισμός του αγώνα.
Εννοείται ότι οι παραπάνω διατάξεις δεν πρέπει να είναι αντίθετες με τον ισχύοντα Αθλητικό Νόμο του
Κράτους.
3. Σε περίπτωση αναθεώρησης από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Μπριτζ (WBF) του ΔΚΑΜ/07 με νεότερη
έκδοση, οι αναφορές στους αριθμούς των άρθρων του κανονισμού αυτού (της έκδοσης 2007)
εννοείται ότι θα εξακολουθούν να ισχύουν, αναπροσαρμοζόμενων των αριθμών των άρθρων ως προς
τους αριθμούς των άρθρων του νεότερου ΔΚΑΜ στα αντίστοιχα θέματα.
4. Προκειμένου να εκδοθεί οποιαδήποτε ερμηνευτική εγκύκλιος, διάταξη ή ειδικός κανονισμός για να
καλύψει ένα κενό που δεν προβλέπεται από τις παρόντες κανονισμούς, θα πρέπει να λαμβάνονται
υποχρεωτικά υπ’ όψιν οι ισχύοντες διεθνώς αντίστοιχοι κανονισμοί της Παγκόσμιας και της
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μπριτζ.
Η αλλαγή «ΔΚΑΜ/07» στην θέση του «ΔΚΑΜ/97» γίνεται σε όλο τον Κανονισμό, όπως φαίνεται στο
συνημμένο υπ’ αριθ. 3.

2.2.15.1.1 Πλήρης προσωρινή αντικατάσταση σε Πανελλήνιους αγώνες.
Σε τελικούς πρωταθλημάτων 1ης και 2ης βαθμίδας (εκτός αυτών 2ης βαθμίδας που γίνονται σε ένα και
τελικό στάδιο) απαγορεύονται οι αντικαταστάσεις.
Στα πρωταθλήματα αυτά όταν διεξάγονται σε 2 ή περισσότερα στάδια (προκριματικό, ημιτελικό κ.λπ.),
έστω κι αν τα ενδιάμεσα στάδια έχουν καταταγεί σε χαμηλότερη βαθμίδα, επιτρέπεται το πολύ μία (1)
αντικατάσταση συνολικά σε όλα τα στάδια (πλην του τελικού) ενός παίκτη ανά σχηματισμό (ζεύγος ή
ομάδα). Ειδικά σε αγώνα ομάδων, η χρησιμοποιούσα αντικαταστάτη ομάδα, πρέπει να αδυνατεί (λόγοι
ανωτέρας βίας) να εμφανίσει πλέον των τριών (3) μελών, στον αγώνα που αιτείται χρήση αντικαταστάτη.
Επί πλέον, ειδικά σε αυτούς τους αγώνες, πέραν των παρακάτω αναφερομένων προϋποθέσεων περί
προσωρινών αντικαταστάσεων, που ισχύουν και εδώ, πρόσθετος όρος είναι ότι ο αντικαταστάτης πρέπει
να έχει τον ίδιο ή έως και δύο (2) μονάδες μικρότερο ΔΔ από αυτόν που αντικαθιστά και δεν μπορεί να
έχει μεγαλύτερο.
Σε αγώνες 2ης βαθμίδας που γίνονται σε ένα και τελικό στάδιο και σε αγώνες 3ης και 4ης βαθμίδας,
επιτρέπεται και πάλι μία αντικατάσταση σε όλα τα στάδια, συμπεριλαμβανομένου και του τελικού. Ο
αντικαταστάτης υπόκειται στον περιορισμό του προηγουμένου εδαφίου.

2.2.15.1.2 Πλήρης προσωρινή αντικατάσταση σε αγώνες Σωματείων 3ης-5ης βαθμίδας
Επιτρέπεται προσωρινή αντικατάσταση σε αγώνες που διοργανώνονται από Σωματεία-Μέλη της ΕΟΜ ή
τρίτους φορείς.
Ο αντικαταστάτης πρέπει να έχει τον ίδιο ή έως και τρεις (3) μονάδες μικρότερο ΔΔ από αυτόν που
αντικαθιστά και δεν μπορεί να έχει μεγαλύτερο.
Γενικές διατάξεις :
α) Σε αγώνα μίας ημερίδας, αν ο αντικαταστάτης παίξει τις μισές ή περισσότερες διανομές, αποκτά όλα τα
δικαιώματα του αντικαθιστάμενου.
β) Σε αγώνα 2 ή περισσοτέρων ημερίδων, η προσωρινή αντικατάσταση μπορεί να επεκταθεί μέχρι 1
ημερίδα. Εάν δεν μπορεί να παρουσιαστεί η κανονική σύνθεση για περισσότερο από 1 ημερίδα, τότε,
το ζεύγος ή η ομάδα θεωρείται ότι αποχώρησε οριστικά. Ως προς τις συναντήσεις με άλλους
αντιπάλους, που ήταν προγραμματισμένες να γίνουν μετά την αποχώρηση, στους μεν αγώνες
ατομικούς ή ζευγών θεωρούνται ως μη γενόμενες (Bye), ενώ σε αγώνες ομάδων η αντίπαλη ομάδα
παίρνει το μεγαλύτερο από τα εξής: 1) 60% (18VP), 2) το μέσο της όρο μετά την ολοκλήρωση των
αγώνων, ή 3) το μέσο όρο των VP’s που κέρδισαν από αυτήν οι αντίπαλοι της ομάδας που
αποχώρησε.
γ) Εάν γίνει παραπάνω από μία αντικατάσταση, τότε το υπαίτιο ζεύγος ή ομάδα μηδενίζεται στη
συγκεκριμένη συνάντηση και θεωρείται ότι αποχώρησε οριστικά, οπότε οι συναντήσεις με άλλους
αντιπάλους που ήταν προγραμματισμένες να γίνουν μετά την αποχώρηση, στους μεν ατομικούς
αγώνες, θεωρούνται ως μη γενόμενες (Bye), ενώ σε αγώνες ζευγών ή ομάδων οι αναίτιοι παίρνουν
τους βαθμούς που προβλέπονται από τον ΔΚΑΜ/07 περί αντικανονικής διανομής.
Για τα MP’s του αντικαταστάτη αναφέρεται το άρθρο 2.5.10.
2.2.16 Καθυστερημένη προσέλευση παικτών
Σελίδα 20 από 24

Πρακτικά τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΕΟΜ - 24ης Οκτωβρίου 2009
1. Κάθε ομάδα ή ζεύγος που δεν έχει ακόμα τοποθετηθεί και δεν είναι έτοιμο για τον αγώνα 5' μετά την
ώρα έναρξης της ημερίδας, όπως αυτή αναγγέλλεται από το Διαιτητή, τιμωρείται ως ακολούθως:
α) Για καθυστέρηση προσέλευσης ή τοποθέτησης μέχρι 5' για πρώτη φορά: προειδοποίηση.
β) Για επανάληψη της καθυστερημένης προσέλευσης μέχρι 5': 0,10 του ΤΟΡ και για ομάδες 0,5 VP.
γ) Για 5' μέχρι 10'
: 0,20 ΤΟΡ ή 1 VP
δ) Για 10' μέχρι 15'
: 0,40 ΤΟΡ ή 2 VP
ε) Για 15' μέχρι 20'
: 0,60 ΤΟΡ ή 3 VP
στ) Για 20' μέχρι 25'
: 0,80 ΤΟΡ ή 4 VP
ζ) Για 25' μέχρι 30'
: 1,00 ΤΟΡ ή 5 VP
η) Για καθυστέρηση πέραν των 30' ή πέραν του 1/3 του διατιθέμενου χρόνου για τον αγώνα,
ισχύει η παράγραφος 3 του άρθρου αυτού.
Σε αγώνες ομάδων με πολλούς αγώνες σε κάθε ημερίδα (Multiple teams) ισχύουν τα των ζευγών.
2. Εάν μία ομάδα τιμωρηθεί για καθυστερημένη προσέλευση στην αρχή ενός γύρου, οι τιμωρίες για αργό
παίξιμο στον ίδιο γύρο βασίζονται στον πραγματικό χρόνο που άρχισε αυτός ο αγώνας.
3. Ζεύγος ή ομάδα που προσήλθε με καθυστέρηση πέραν των ως άνω αναφερομένων ορίων σε κάποια
ημερίδα, δεν θεωρείται αποχωρήσασα. Στους αγώνες ομάδων ή ζευγών με το σύστημα των ΙΜΡs, η
καθυστερημένη ομάδα ή ζεύγος μηδενίζεται στον αγώνα που προσήλθε καθυστερημένα. Στους αγώνες
Ζευγών κατατάσσεται τελευταίο με ποσοστό 1% λιγότερο από το τελευταίο ζεύγος που αγωνίστηκε
στην ημερίδα που προσήλθε καθυστερημένα. Και στις δύο περιπτώσεις, οι αντίπαλοι βαθμολογούνται
κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2.2.8 του παρόντος και δεν επιβάλλεται άλλη ποινή.
4. Ομάδα ή ζεύγος με βαθμολογία IMPs που μηδενίστηκε, κατά τα ανωτέρω, σε περισσότερους των τριών
αγώνων ή ζεύγος με βαθμολογία MPs, που μηδενίστηκε σε περισσότερες του 1/3 των ημερίδων του
αγώνα, θεωρούνται ως αποχωρήσαντες και η περίπτωσή τους εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 2.2.8
του παρόντος. Το ίδιο όριο του 1/3 των ημερίδων ισχύει και προκειμένου για αγώνες ομάδων με
πολλούς αγώνες την ίδια ημερίδα (Multiple Teams).
5. Αν, λόγω της καθυστερημένης προσέλευσης, δεν είναι δυνατό να παιχθούν μία ή περισσότερες
διανομές, στους μεν αγώνες ομάδων ισχύει το άρθρο 2.2.8, στους δε αγώνες ζευγών το αναίτιο
ζεύγος βαθμολογείται σύμφωνα με τον Νόμο 88 του ΔΚΑΜ/07, ενώ το υπαίτιο ζεύγος υφίσταται τις
ποινές της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
2.5.6 Αριθμός Πρωταθλημάτων 4ης βαθμίδας Σωματείων (πρώην 2.5.16)
Για να έχουν δικαίωμα να διοργανώσουν αγώνα 4ης (ή 3ης) βαθμίδας τα Σωματεία θα πρέπει να:
α) Έχουν τακτοποιήσει όλες τις τακτικές οικονομικές τους υποχρεώσεις απέναντι στην ΕΟΜ
(συνδρομή, καταβολή ποσοστού εισφοράς από αγώνες κ.λπ.).
2.5.8 Κατάταξη των Αθλητών
…

11. Στις καταστάσεις της προηγουμένης παραγράφου δεν περιλαμβάνονται όσοι δεν έχουν καταβάλει
το παράβολο του ΑΔ τους για τα δύο (2) προηγούμενα χρόνια τουλάχιστον. Οι Βαθμοί Διάκρισης,
που αναγράφονται στα παραδοθέντα φύλλα αγώνος, παραμένουν για 6 μήνες για όσους δεν
έχουν εκδώσει ακόμη ΑΔ. Με την έκδοση ΑΔ η μερίδα του ο ενδιαφερόμενου θα ενημερωθεί για
τους τυχόν κατακτηθέντες Βαθμούς Διάκρισης για όλο το τρέχον έτος, ενώ, προκειμένου για
έκδοση μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους, μπορεί να ενημερωθεί και για το τελευταίο εξάμηνο
του προηγούμενου έτους.

2.5.9 Μετατροπή των Βαθμών Διάκρισης από άλλες χώρες (πρώην 2.5.15)
2.5.9.1 Γενικά - προϋποθέσεις
Όταν ένας αθλητής έχει αποκτήσει Βαθμούς Διάκρισης σε αγώνες που έχουν διοργανώσει Ομοσπονδίες (ή
γενικότερα Οργανισμοί) του εξωτερικού, είναι δυνατόν να μετατραπούν σε ελληνικούς Βαθμούς
Διάκρισης.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο αθλητής (ή ο αιτούμενος έκδοση ΑΔ) να είναι κάτοχος ΑΔ της αλλοδαπής,
το οποίο προσκομίζει στην ΕΟΜ ως δικαιολογητικό.
Η κατοχή αποκτημένων στην αλλοδαπή Βαθμών Διάκρισης αποδεικνύεται με επίσημα έγγραφα της
αλλοδαπής Ομοσπονδίας, τα οποία ελέγχονται από την αρμόδια επιτροπή της ΕΟΜ (ΣΜΑΔ).
Πάντως η ΣΜΑΔ, σε κάθε περίπτωση, μπορεί να κατατάξει αθλητές σε ανάλογη με τις δυνατότητές τους
κατηγορία, κατά την κρίση της (άρθρο 2.5.8.2).
2.5.14.2.1 Γενικά
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Το είδος αυτό του αγώνα μπορεί να αποτελείται από μια ή περισσότερες ημερίδες.
Στον αγώνα αυτόν τα συμμετέχοντα ζεύγη βαθμολογούνται σε κάθε διανομή με βαθμολογία Imps
(International Match Points). Σε κάθε γύρο (συνάντηση), που δεν μπορεί να περιλαμβάνει λιγότερες από 2
διανομές, υπολογίζεται η διαφορά βαθμολογίας κάθε διανομής από το μέσο όρο της βαθμολογίας που
προκύπτει από όλες τις συναντήσεις του εν λόγω γύρου και μετατρέπεται σε Imps. Το σύνολο των Imps
κάθε συνάντησης μετατρέπεται σε VPs (Victory Points) με τη χρήση ανάλογης κλίμακας μετατροπής.
Τα συμμετέχοντα ζεύγη κατατάσσονται ως προς το σύνολο των VPs που συγκέντρωσαν από όλες τις
συναντήσεις. Εάν ο αγώνας αποτελείται από δύο ή περισσότερες ημερίδες αθροίζονται τα VPs όλων των
ημερίδων και τα ζεύγη κατατάσσονται σύμφωνα με το σύνολο των VPs που πέτυχαν. Για συμβεί αυτό, θα
πρέπει όλα τα ζεύγη σε όλες τις ημερίδες να έχουν παίξει τον ίδιο αριθμό διανομών ανά συνάντηση. και
τον ίδιο αριθμό συναντήσεων. Σε περίπτωση bye θα γίνεται αναγωγή με τον τρόπο που γίνεται στα ζεύγη
με βαθμολογία ακεραίου top.
Κατά τα άλλα ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων του παραπάνω κανονισμού 2.5.14.1 Αγώνες
Ζευγών με βαθμολογία ακεραίου top.
2.5.14.4 Αγώνες Ομάδων με βαθμολογία Imps/VPs
2.5.14.4.1 Γενικά
Το είδος αυτό του αγώνα αποτελείται από ένα ή περισσότερα τμήματα που ονομάζονται συναντήσεις.
Συνάντηση είναι ο αγώνας δύο ομάδων μεταξύ τους. Σε κάθε συνάντηση οι ομάδες βαθμολογούνται σε
κάθε διανομή με βαθμολογία Imps. Σε κάθε συνάντηση, όπου δεν μπορεί να παίζονται λιγότερες από 2
διανομές, υπολογίζονται οι διαφορές βαθμολογίας κάθε διανομής και μετατρέπονται σε Imps. Εφόσον ο
αγώνας μεταξύ δυο ομάδων δεν είναι αυτόνομος (νοκ άουτ) τα Imps μετατρέπονται σε VPs με τη χρήση
ανάλογης κλίμακας μετατροπής. Κάθε συνάντηση μπορεί να χωρίζεται σε τμήματα (ημίχρονα), υπό την
προϋπόθεση ότι σε κάθε ημίχρονο θα παίζονται τουλάχιστον οκτώ (8) διανομές.
Ο αγώνας ομάδων χωρίζεται επίσης σε ένα ή περισσότερα τμήματα που ονομάζονται ημερίδες. Μια
ημερίδα μπορεί να περιέχει μια ή περισσότερες συναντήσεις ή μέρη μίας ή περισσοτέρων συναντήσεων.
Εφόσον σε μία ημερίδα κάθε ομάδα αντιμετωπίσει όλες τις άλλες σε 2 ή περισσότερες διανομές την κάθε
μια τότε και μόνο μπορούν να απονεμηθούν Βαθμοί Διάκρισης ανά ημερίδα σύμφωνα και με όσα αναφέρει
το άρθρο 2.5.14.4.4. (αγώνες mini-match).
Ένας αγώνας ομάδων μπορεί να αποτελείται από μια ημερίδα (ανεξάρτητη) ή από περισσότερες
(πολυήμερος). Στην γενική κατάταξη κάθε αγώνα απονέμονται επίσης Βαθμοί Διάκρισης, ξεχωριστοί από
αυτούς των ημερίδων και των συναντήσεων.
Τα ανεπίσημα αποτελέσματα και οι Βαθμοί Διάκρισης (μη επικυρωμένοι) υπολογίζονται και αναρτώνται
αμέσως μετά την λήξη είτε της ημερίδας είτε της συνάντησης. Εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι (π.χ.
προχωρημένο της ώρας) και με τη σύμφωνη γνώμη του διοργανωτή, μπορεί να αναβληθούν για την
επόμενη. Τα επίσημα αποτελέσματα αναρτώνται σύμφωνα με το άρθρο 2.2.26 του παρόντος.

Τροποποίηση άρθρου 3.7 Κανονισμού αριθ. 3 Εθνικές Ομάδες
Ο κ. Αλ. Αθανασιάδης εξηγεί ότι προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου, που αφορά στον τρόπο
επιλογής των εθνικών ομάδων γυναικών και νέων, κατόπιν σχετικής εισήγησης της επιτροπής Εθνικών
ομάδων. Η βασική αλλαγή είναι να μπορούν να γίνονται αγώνες επιλογής και με λιγότερα από 12 ζεύγη.
Επ’ ευκαιρία, βελτιώνεται και η διατύπωση κάποιων σημείων.
Διαβάζεται εν τάχει το νέο άρθρο όπως εμφανίζεται στην εισήγηση, δηλ. την Ανακοίνωση 50/09 ΕΟΜ
και ο κ. Αλ. Αθανασιάδης ζητά από τα μέλη της ΓΣ να το ψηφίσουν όπως προτείνεται. Η πρόταση γίνεται
ομόφωνα αποδεκτή από τους συμμετέχοντες και το άρθρο ψηφίζεται δια βοής.
Επομένως, το νέο άρθρο 3.7 του Κανονισμού αριθ. 3 Εθνικές Ομάδες έχει ως εξής:
3.7 Τρόπος επιλογής Εθνικών Ομάδων Γυναικών και Νέων
Ο τρόπος επιλογής της εθνικής ομάδας γυναικών είναι ανάλογος με τον αντίστοιχο της εθνικής ομάδας
όπεν. Θα τηρείται ξεχωριστός πίνακας με "βαθμούς προεθνικής γυναικών" (ΒΠΓ).
Οι ΒΠΓ απονέμονται ακριβώς όπως οι βαθμοί προεθνικής της όπεν με την εξής διαφοροποίηση: Ως σειρά
κατατάξεως θα λογίζεται η σειρά τερματισμού στο εκάστοτε πρωτάθλημα (εξ αυτών που αναφέρονται
στον πίνακα του άρθρου 3.6.5) μεταξύ των αμιγώς γυναικείων συνθέσεων (αμιγώς γυναικείο ζεύγος σε
αγώνες ζευγών ή αμιγώς γυναικείες ομάδες σε αγώνες ομάδων). Όμως, σε καμία περίπτωση, δεν θα
απονέμονται ΒΠΓ εάν το ζεύγος ή ομάδα δεν έχει πετύχει τουλάχιστον ποσοστό 48% σε αγώνες ζευγών ή
14 VPs κατά μέσο όρο σε αγώνες ομάδων.
Στους αγώνες επιλογής των κατηγοριών αυτών (γυναικών και νέων) συμμετέχουν το πολύ 12 ζεύγη,
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μπορεί όμως να συμμετάσχουν και λιγότερα.
Σε κάθε περίπτωση η ΕΕΟ εισηγείται, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων (Βαθμοί Προεθνικής, MP’s, Δείκτης
Δυναμικότητας) και εγκρίνει το ΔΣ της ΕΟΜ, για τα ζεύγη και τον αριθμό των ζευγών που θα λάβουν
μέρος, σύμφωνα με τις δηλώσεις ενδιαφέροντος που έχουν υποβληθεί.
Για τη συμμετοχή των νέων δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν οι βαθμοί προεθνικής, ο ΔΔ και τα MP’s.
Για τους τρόπους διεξαγωγής των αγώνων επιλογής των Εθνικών Ομάδων Γυναικών ή Νέων ισχύουν τα
αναγραφόμενα στις παραγράφους 3.6.2, 3.6.3 και 3.6.4. Πέραν των περιγραφομένων συστημάτων στα
παραπάνω άρθρα, το ΔΣ της ΕΟΜ κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Εθνικών Ομάδων, δύναται να
αποφασίσει και οποιονδήποτε άλλο τρόπο επιλογής.
Για την Εθνική Νέων και την Εθνική Γυναικών το ΔΣ διατηρεί το δικαίωμα να μη διεξάγει αγώνα επιλογής
κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Εθνικών ομάδων και με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση. Στην
περίπτωση αυτή η σύνθεση των αντίστοιχων Εθνικών ομάδων θα ορίζεται από επιτροπή εκλεκτόρων, την
οποία θα αποτελούν ο προπονητής ή οι προπονητές της προεθνικής Νέων ή Γυναικών αντίστοιχα, τη
δεδομένη χρονική στιγμή της επιλογής και δύο (2) ή περισσότερα άτομα, αθλητές του αγωνιστικού
Μπριτζ, αναγνωρισμένης αξίας (εμπειρίας και ήθους) που θα ορίζονται από το ΔΣ για να παρακολουθούν
τις προπονήσεις της αντίστοιχης προεθνικής κατά τα 2/3. Η επιτροπή εκλεκτόρων συγκαλείται με
απόφαση του ΔΣ της ΕΟΜ.

Ολοκλήρωση θέματος τροποποίησης Κανονισμών και γενική εξουσιοδότηση
Με το τέλος της συζήτησης, ο κ. Αλ. Αθανασιάδης επαναλαμβάνει ότι επίκειται επόμενη, συνολική,
τροποποίηση του Κανονισμού 2, που, μεταξύ άλλων, προβλέπεται να περιλαμβάνει και δυναμικό
σύστημα κατάταξης παράλληλα με το στατικό και κάποια διάταξη που να εξασφαλίζει ότι ένας καλός
νέος παίκτης μπορεί να συμμετέχει σε αγώνες επιλογής εθνικών ομάδων, παρότι είναι χαμηλής
δυναμικότητας στο στατικό σύστημα. Ο κ. Αθανασιάδης επαναλαμβάνει την παράκληση-σύσταση σε
όλα τα Σωματεία – μέλη να ξανακοιτάξουν και τον Κανονισμό 2 αλλά και όλους τους κανονισμούς που
ψηφίστηκαν σήμερα και να του στείλουν τυχόν προτάσεις, ώστε, όπου απαιτείται, να προταθούν και νέες
τροποποιήσεις στην επόμενη ΓΣ.
Ο νέος Κανονισμός 2, μετά τις τροποποιήσεις που ψηφίστηκαν από την παρούσα ΓΣ έχει όπως φαίνεται
στο συνημμένο υπ’ αριθ. 3, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος Πρακτικού. Μετά την
ολοκλήρωση του ελέγχου νομιμότητας, σύμφωνα με τον Αθλητικό Νόμο, ο κανονισμός θα ενταχθεί
στους Πάγιους Κανονισμούς της ΕΟΜ. Η ΓΣ συμφωνεί επίσης στη βελτίωση του τίτλου σε Διοργάνωση
και Διεξαγωγή αγώνων (αντί Διεξαγωγή αθλήματος και τέλεσης αγώνων), καθώς και στην γενική
βελτίωση του κειμένου και την διόρθωση ορθογραφικών και συντακτικών λαθών, όπως προτάθηκε.
Η ΓΣ εξουσιοδοτεί ομόφωνα το ΔΣ ΕΟΜ να υποβάλει τους τροποποιημένους Κανονισμούς, που
ψηφίστηκαν σήμερα, στη ΓΓΑ για έλεγχο νομιμότητας από τον αρμόδιο Υπουργό, όπως προβλέπεται
από το άρθρο 27 του Αθλητικού Νόμου. Το ΔΣ ΕΟΜ εξουσιοδοτείται επίσης να κάνει κάθε
τροποποίηση, συμπλήρωση ή εναρμόνιση των διατάξεών τους, που τυχόν ζητηθεί από την ΓΓΑ ή τον
Υπουργό. Επίσης, να κάνει και τυχόν επιπρόσθετες αναμορφώσεις κειμένου, αναδιατυπώσεις και
διόρθωση ορθογραφικών ή συντακτικών λαθών, εφόσον δεν επηρεάζεται η ουσία των διατάξεων.
Γενική συζήτηση και απόψεις Σωματείων εκτός ημερήσιας διάταξης
Αφού ολοκληρώθηκε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Αλ. Αθανασιάδης δίνει τον
λόγο σε εκπροσώπους Σωματείων για γενικές ερωτήσεις ή τοποθετήσεις.
Ο κ. Β. Δόνος (ΑΜΙ) ζητάει να μάθει για τον περιορισμό που υπάρχει σχετικά με τη διοργάνωση
αγώνων τις ίδιες ημερομηνίες, όπου υπάρχει τουρνουά με αστεράκι. Η κα Καραμανλή ενημερώνει ότι
όταν πρωτοξεκίνησε το μέτρο, το 2005, και μέχρι το 2007, ήταν καθαρά άτυπη συμφωνία και όχι
διάταξη σε Κανονισμό. Ήταν ακόμα 3ης βαθμίδας τα τουρνουά των Σωματείων και στόχος ήταν να
εξασφαλιστεί ότι κατά την ημερομηνία που γίνεται συνδιοργάνωση, στην Περιφέρεια Αττικής ή και
εκδρομικό, δύο ή περισσότερων Σωματείων, κυρίως της Αθήνας, δεν μπορεί να γίνει τριήμερο άλλου
Σωματείου. Οι συνδιοργανώσεις αυτές ήταν ο μόνος τρόπος για να γίνουν τα τριήμερα που δικαιούνται
τα Σωματεία καθώς δεν υπήρχε διαθέσιμος χρόνος στο ετήσιο πρόγραμμα. Οι αγώνες αυτοί
εμφανίζονταν με αστεράκι στο ετήσιο πρόγραμμα. Πέρσι άλλαξε ο κανονισμός και προβλέφθηκε ότι για
να υπάρχει αστεράκι πρέπει να δίνονται 3 τριήμερα Σωματείων, 4ης βαθμίδας πια, ώστε να είναι το
τουρνουά 3ης βαθμίδας. Για τα τουρνουά 4ης βαθμίδας, το θέμα παραμένει συμφωνία κυρίων, ότι,
δηλαδή, δεν μπορεί να γίνει εκδρομικό τουρνουά κατά τις ίδιες ημερομηνίες που δύο Αθηναϊκά
Σωματεία συνδιοργανώνουν αγώνα 4ης βαθμίδας. Δημιουργήθηκε πρόσφατα ζήτημα, επειδή ο ΑΜΙ
θέλει να διοργανώσει τριήμερο στα Ζαγοροχώρια την ίδια ημερομηνία που υπάρχει τριήμερο με
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αστεράκι δύο Αθηναϊκών Σωματείων. Ισχύει και γι’ αυτό η γενική λογική που προαναφέρθηκε για
τουρνουά με αστεράκι, αφού αυτό μπορεί να πάρει κόσμο από την Αθήνα. Υπάρχει και το επιπλέον
ζήτημα, ότι δηλαδή δεν υπήρξε έγκαιρη ενημέρωση από τον ΑΜΙ, αλλά δεν είναι αυτό το βασικό
πρόβλημα.
Εκφράζονται διαμαρτυρίες από εκπρόσωπους επαρχιακών Σωματείων για τους τόπους όπου διεξάγονται
οι Διασυλλογικοί. Για το Κανόε-καγιάκ αναγνωρίζεται ότι οι εγκαταστάσεις είναι καλές, αλλά η
πρόσβαση δεν είναι εύκολη. Δίνονται εξηγήσεις από μέλη του ΔΣ ΕΟΜ. Υπήρξε μεγάλη δυσκολία να
βρεθεί κατάλληλος χώρος και τελικά θα πρέπει να θεωρηθεί επιτυχία η εξασφάλιση των χώρων του
Κανόε-καγιάκ και του Βυζαντινού, χάρη σε προσωπικές επαφές των κ.κ. Κούμενου και Αναστασάτου,
αντίστοιχα. Σχετικά με την μετάβαση των αθλητών στους χώρους των Διασυλλογικών, η κα Μπ.
Σταματελάτου (ΟΑΜΨ) ενημερώνει ότι το Σωματείο της έχει βάλει πούλμαν από τον ΟΑΜΨ προς τους
χώρους και το αντίστροφο και υπάρχουν θέσεις για 30 περίπου επιπλέον αθλητές.
Εκφράζεται επίσης αίτημα εκπροσώπου επαρχιακού Σωματείου να σταθεροποιηθούν οι προκηρύξεις
των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων και να παραμένουν ίδιες κάθε χρόνο. Ειδικότερα δε, είναι πάγιο
αίτημα της επαρχίας να επιτρέπεται σε παίκτες κατηγορίας χαμηλότερης από 12 να παίζουν στην
κατηγορία όπεν. Διαφορετικά, μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα στο να διεξαχθεί προκριματικός για
την όπεν. Ο κ. Αλ. Αθανασιάδης υπενθυμίζει ότι στην περίπτωση που δεν μπορεί να διεξαχθεί
προκριματικός, λόγω μη επαρκούς αριθμού ζευγών, μπορεί να υποβληθεί αίτημα από τους
ενδιαφερόμενους για απ’ ευθείας συμμετοχή στο τελικό, ή γενικά το επόμενο, στάδιο. Ο κ. Λ. Ζώτος
λέει πως θα ληφθεί υπόψη, μελλοντικά, το αίτημα, ώστε να μπορεί και ζεύγος 12-11 να διεκδικεί
πρόκριση στην κατηγορία όπεν.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος ο πρόεδρος έλυσε τη συνεδρίαση της ΓΣ και το παρόν πρακτικό θα
υποβληθεί προς έγκριση στη Γ.Γ.Α.
Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.

Η Γραμματέας της Γ.Σ.

Αλ. Αθανασιάδης

Α. Κοτρωνάρου

Σελίδα 24 από 24

