Πρακτικά τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΕΟΜ – 3ης Νοεμβρίου 2007

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Μ.
της 3ης Νοεμβρίου 2007
Στην Αθήνα σήμερα την 03/11/2007 ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 έγινε στα γραφεία της Ε.Ο.Μ. επί της οδού
Φειδιππίδου 30, η τακτική Γενική Συνέλευση των Σωματείων-Μελών της, που συγκάλεσε με πρόσκλησή του το Δ.Σ.. Η
δια το πρώτον ορισθείσα την 27/10/2007 την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο αναβλήθηκε λόγω μη ύπαρξης απαρτίας.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Θέμα 1ον Έγκριση Προϋπολογισμού 2008
Θέμα 2ον Τροποποίηση κανονισμού 2.5 (πρώην 6) βαθμοί διάκρισης αθλητών.
Ο προεδρεύων κ. Σπ. Κουτρούμπας, πρόεδρος του Δ.Σ., ορίζει προσωρινό γραμματέα τον εκπρόσωπο του ΟΠΑΦ κ. Ν.
Καραμανλή και ελέγχουν τη νομιμότητα της εκπροσώπησης των Σωματείων-Μελών στη Γεν. Συνέλευση.
Εκ του λογιστηρίου ενημερώνεται το προσωρινό προεδρείο ό,τι: όλοι οι εκπρόσωποι πλην ενός, εκ των παρόντων, μετά τις
ενημερωτικές ανακοινώσεις προς τα Σωματεία, έχουν τακτοποιήσει τις πάσης φύσεως οικονομικές τους υποχρεώσεις,
μέχρι την 30-9-2007, όπως αναφέρεται στην πρόσκληση της Γ.Σ. και σύμφωνα με το καταστατικό της ΕΟΜ ( άρθρο 9).
Ο Αθηναϊκός όμιλος Μπριτζ (ΑΟΜ), εκτός της καταβολής 833,60 ευρώ έναντι την 9/10/2007 για τουρνουά μηνών
Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2007, οφείλει επί πλέον ποσό 3.356,40€ (δικαιώματα υπέρ ΕΟΜ) για τους υπόλοιπους μήνες μέχρι
30/9/2007, από το σύνολο των τουρνουά που διοργάνωσε στην έδρα του Σωματείου του (χειμερινή και καλοκαιρινή
περίοδο).
Ως εκ τούτου το προεδρείο αποφασίζει ομόφωνα ότι, σύμφωνα με τη ρητή διάταξη του καταστατικού (άρθρο 9) δεν έχει
δικαίωμα ψήφου στην παρούσα Γεν. Συνέλευση. Ο πρόεδρος του Σωματείου κ. Μπομπολάκης, διαμαρτύρεται γιατί δεν έχει
ενημερωθεί και ότι δεν έλαβε απάντηση σε αίτημα του Σωματείου για διακανονισμό των οφειλών. Του γνωστοποιείται ότι το
Δ.Σ. έχει επιληφθεί του αιτήματός του και η απόφασή του αναγράφεται στα πρακτικά της συνεδρίασης του Δ.Σ. της 19ης
Σεπτεμβρίου 2007. Εκτός αυτού με δύο (2) επιστολές της ΕΟΜ κλήθηκε, και πάλι, το Σωματείο του να τακτοποιήσει τις
οφειλές του. Ο κ. Μπομπολάκης δικαιολόγησε την μη καταβολή των οφειλών στις οικονομικές διενέξεις του Σωματείου με
τον ιδιοκτήτη των εντευκτηρίων. Τελικά κατόπιν ειδοποιήσεώς του, εντός ολίγου χρόνου, προσήλθε ο αναπληρωτής του στη
Γεν. Συνέλευση κ. Ν. Κηπουρός και κατέθεσε στο ακέραιο όλο το ποσό της οφειλής. Ως εκ τούτου και ο ΑΟΜ δικαιούται
ψήφου στην παρούσα Γενική Συνέλευση και με τη συναίνεση όλων.
Συνεπώς στη Γεν. Συνέλευση μετέχουν πλέον νομίμως δέκα οκτώ (18) εκπρόσωποι Σωματείων εκ του συνόλου των
είκοσι πέντε (25) που έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γ.Σ. κατά το 2007. Υπάρχει επομένως απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 8
του καταστατικού και ως εκ τούτου η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει νομότυπα. Οι παριστάμενοι εκπρόσωποι κατά την
έναρξη της Γ.Σ. είναι οι παρακάτω:
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Θ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
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Στη Γεν. Συνέλευση μετέχει, μόνο, με δικαίωμα λόγου, ο πρόεδρος του ΑΟΜΧΝ (Χανιά) κ. Ηλ. Μιχαλογιάννης.
Παρευρίσκονται επίσης, εκτός του προέδρου του Δ.Σ., η κ. Άννα Καραμανλή (Γεν. Γραμ. ΕΟΜ) και ο εισηγητής της
ειδικής επιτροπής του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης κ. Λουκάς Ζώτος.
Στο σημείο αυτό ο πρόεδρος του Δ.Σ. δηλώνει ό,τι: το Δ.Σ. αποφάσισε να μην αυξηθούν το παράβολο ανανέωσης του Αγ.
Δελτίου, το ποσοστό των δικαιωμάτων υπέρ ΕΟΜ, όπως και τα δικαιώματα συμμετοχής σε Πανελλήνια πρωταθλήματα
για το 2008. Δηλαδή παραμένουν για 4η χρονιά στα ίδια επίπεδα.
Επίσης ενημερώνει τη Γεν. Συνέλευση ό,τι: η απουσία του εφόρου Μπριτζ του Α.Ο.Ταταύλα κ. Αν. Αναστασάτου
οφείλεται στην έντονη δυσαρέσκειά του για την μη ανάθεση διεξαγωγής στον ΑΟΤ ενός (1) εκ των τεσσάρων τελικών
του Κυπέλλου Ελλάδας και γενικά για την ανάθεση των Παν. Πρωταθλημάτων, προνομιακά, σε ορισμένους ομίλους.
Διερωτήθηκε ποιοι τελικά αποφασίζουν επ’ αυτών, αν το προεδρείο ελέγχει τις αποφάσεις αυτές, ποια είναι η έννοια του
λεγόμενου «κέντρου Αθηνών» και πως αυτό καθορίζεται. Είπε ότι θα επανέλθει μόνο όταν αποκατασταθεί η έννοια του
δικαίου και η ισονομία απέναντι όλων των Σωματείων.
Παρόμοια παράπονα διετύπωσε και η πρόεδρος του ΑΟΜΒ στο Δ.Σ.
Κατόπιν «συμφωνίας κυρίων» οι εκπρόσωποι των Σωματείων του Λεκανοπεδίου της Αττικής, αποδέχθηκαν πρόταση ότι,
από 1ης Ιανουαρίου του 2008 τα δικαιώματα συμμετοχής σε καθημερινές ημερίδες των Σωματείων τους καθορίζονται σε
6,0€, αντί των 5,5€, ανά αθλητή. Νέοι και στρατευμένοι 3,0€.

Εκλογή Προεδρείου Γεν. Συνέλευσης
Για τη θέση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης προτείνεται ο κ. Ε. Χατζηδάκης (ΛΕ), ο οποίος αποδέχεται
εφ’ όσον η συνεδρίαση καταγραφεί ηλεκτρονικά, αίτημα που ομόφωνα γίνεται δεκτό. Μη υπάρχουσας άλλης
υποψηφιότητας ο κ. Ε. Χατζηδάκης εκλέγεται ομόφωνα πρόεδρος της Γεν. Συνέλευσης. Προτείνει για Γραμματέα τον κ.
Γ. Κυριακίδη. Η πρόταση έγινε ομόφωνα δεκτή και ο κ. Γ. Κυριακίδης (ΑΟΜΨ) εκλέγεται ομόφωνα Γραμματέας της Γεν.
Συνέλευσης.

Θέμα 1ο Έγκριση προϋπολογισμού 2008
Γίνεται δεκτό να συζητηθεί ο προϋπολογισμός που εισηγείται το Δ.Σ. κατά κονδύλιο. (σύμφωνα με την
κωδικοποίηση της Γεν. Γραμματείας Αθλητισμού). Δίδονται εξηγήσεις, αναλύσεις και διευκρινήσεις επί ενός εκάστου από
τους συντάξαντες κ.κ. Σπ. Κουτρούμπα και Λ. Ζώτο, Διευθυντή της ΕΟΜ ( η Ταμίας του Δ.Σ. κ. Χ. Περρόνε απουσίαζε
στο εξωτερικό για προσωπικούς λόγους) με εντολή του Δ.Σ.. Επιφέρονται τροποποιήσεις στους κωδικούς 0103, 0107,
0108, 0211, 0215, 0271, 0272.
Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε επί του κονδυλίου της μισθοδοσίας του προσωπικού (κωδικός 0211). Ο εκπρόσωπος
του ΟΑΜΚ κ. Αθ. Παπανικολάου πρότεινε αυτό να αυξηθεί, μετά και τη δήλωση του προέδρου του Δ.Σ., ότι μετά την
απόλυση της Γραμματέως κ. Μ. Παναγή, με δυσκολία αντιμετωπίζονται έγκαιρα τα θέματα ενασχόλησης των υπαλλήλων,
των οποίων ήδη έχουν διαφοροποιηθεί και αυξηθεί οι αρμοδιότητές τους. Αν χρειασθεί συμπλήρωσε να προσληφθεί και
άλλος υπάλληλος, να μη χρειάζεται αναπροσαρμογή του προϋπολογισμού.
Αντίθετα ο κ. Μπομπολάκης (ΑΟΜ) δηλώνει ότι «ήδη η πρόβλεψη για τη μισθοδοσία είναι μεγάλη, μετά
μάλιστα τη μείωση του προσωπικού. Προ ολίγων ετών, λέει, η μισθοδοσία ήταν περίπου στα μισά. Την αύξηση του
κονδυλίου θα την καταψηφίσω».
Ο κ. Σπ. Κουτρούμπας του απαντά ότι ο ισχυρισμός του είναι απόλυτα ανακριβής και κατ’ επανάληψη του έχουν
δοθεί εξηγήσεις με τα πραγματικά δεδομένα. Απορώ, του λέει, γιατί το επαναλαμβάνετε.
Ο πρόεδρος της Γ.Σ. κ. Ε. Χατζηδάκης, ως εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικών Ομάδων, δηλώνει ότι η επιτροπή
καθόρισε τις προτεραιότητες συμμετοχής των Εθνικών ομάδων μας στις διεθνείς εκδηλώσεις του 2008, καθ’ όσον, όπως
λέει, με τα σημερινά οικονομικά δεδομένα, αν δεν υπάρξουν χορηγίες, όπως αυτές με μέριμνα της κ. Ι. Λυγινού (την
ευχαρίστησε εκ μέρους όλων), δεν μας επιτρέπουν τη συμμετοχή μας σε όλες. Βάσει αυτών, καταλήγει, θα «κινηθεί» το
Δ.Σ.. Στο πλαίσιο αυτό συμφώνησαν όλοι.
Τελικά ο πρόεδρος έθεσε σε ψηφοφορία το θέμα έγκρισης του Προϋπολογισμού όπως διαμορφώθηκε μετά τις
τροποποιήσεις των κονδυλίων των αντίστοιχων κωδικών που αναφέρθηκαν ανωτέρω.
Υπέρ της έγκρισης του προϋπολογισμού ψήφισαν (δι ανατάσεως της χειρός) άπαντες ήτοι δέκα οκτώ (18) υπέρ,
μηδέν (0) κατά, μηδέν (0) λευκά. Ο κ. Μπομπολάκης δήλωσε ότι ψηφίζει κατά για τον κωδικό 0211 (μισθοδοσία
προσωπικού). Ο εγκριθείς προϋπολογισμός που θα υποβληθεί στη Γεν. Γραμ. Αθλητισμού έχει ως κάτωθι:
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0100-I. ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔ
.ΑΡ

ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ 30/9/2007

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2007
ΓΣ 4/2006 4-11-2006

ΠΡΟΥΠΟΛΟ
ΓΙΣΜΟΣ
2008

61.981,56

100.000,00

100.000,00

44.000,00

120.000,00

110.000,00

0101

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΚΛΠ)

0102

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ-ΡΑΔΙΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

0103

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΓΑ-TAKΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

0104

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

0105

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΧΟΡΗΓΙΕΣ

0106

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ

0107

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

0108
0109

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ
ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ Ν.2725/99 Η ΑΠΟ ΤΟ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

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

0115

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2006

27.566,97

0116

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

15.000,00

15.000,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:

20.000,00

97,15

200,00

1.000,00

3.960,00

3.720,00

4.300,00

56.810,00

52.000,00

60.000,00

70,00

100,00

100,00

97,00

1.000,00

1.000,00

224.582,68

277.020,00

296.400,00

60.958,13

85.000,00

85.000,00

1.500,00

2.000,00

3.000,00

18.992,80

23.800,00

23.000,00

1.639,21

1.000,00

600,00

83.090,14

111.800,00

111.600,00

0200 - ΙΙ. ΕΞΟΔΑ
0210 - Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣΧΡΟΝΟΕΠΙΔΟΜΑ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΑΡΩΝ ΚΛΠ)
0211
0212

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ (ΠΑΡ. 2 ΑΡΘΡΟ 30 Ν. 272599)

0213
0214

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΛΠ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΛΠ)

0215

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΙΚΑ - ΤΕΑΜ ΚΛΠ

0216

ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ
ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ:
0230- Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

0231

ΕΝΟΙΚΙΑ (ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ)

1.520,06

3.000,00

3.000,00

0232

ΦΩΣ - ΝΕΡΟ - ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ

2.756,76

5.000,00

5.000,00

2.594,30

6.000,00

4.000,00

808,05

3.000,00

1.000,00

ΤΗΛΕΦΩΝΑ
0233

α) ΟΤΕ
β) ΚΙΝΗΤΑ

0234

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

0235

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

0236

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

2.818,32

5.000,00

3.500,00

0237

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ -ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

3.884,94

5.000,00

4.000,00
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0238

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

0239

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

0240

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

0241

ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ
ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ:

1.917,88

3.000,00

2.500,00

11.063,80

20.000,00

20.000,00

2.989,10

4.000,00

3.500,00

661,57

3.000,00

1.100,00

31.014,78

57.000,00

47.600,00

3.000,00

10.000,00

4.000,00

6.000,00

5.000,00

2.000,00

11.000,00

30.000,00

0250 - Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
0251

ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

0252

ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ(ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ-ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ)

0253

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ (ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ)

0254

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ(ΓΙΑΤΡΟΙ-ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣΕΛΕΓΧΟΣ ΝΤΟΠΙΝΓΚ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)

0255

734,00

α) ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008 (ΑΝΑΛΥΣΗ)
β) ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008 (ΑΝΑΛΥΣΗ)

5.052,00

0256

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

5.000,00

0257

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΘΛΗΤΩΝ - ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ

1.000,00

0258

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΟΡΓΑΝΑ

0259

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

1.000,00
240,00
ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ:

1.000,00
1.000,00

6.026,00

24.000,00

56.000,00

1.849,80

2.000,00

5.000,00

17.317,53

18.000,00

20.200,00

303,96

1.000,00

15.650,99

16.000,00

12.000,00

6.856,90

47.220,00

26.000,00

0270 - Δ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
0271

ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

0272

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ-ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ(ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ)

0273

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ - ΣΤΕΛΕΧΩΝ

0274

ΣΧΟΛΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

0275

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΟΡΓΑΝΑ

0276

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

0277

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΜΕΛΩΝ

15.848,28
ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ:

57.827,46

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 30/9/2007

46.624,30

18.000,00
84.220,00

81.200,00

0280 - Ε. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΑΝΑΛΥΣΗ)
α) ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
0281

β) ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
γ) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
δ) ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΔΑΠΑΝΕΣ
ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ:

0,00

0,00

0,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:

224.582,68

277.020,00

296.400,00

Στο σημείο αυτό ο πρόεδρος του Δ.Σ. ενημερώνει τη Γ.Σ. επί της αποφάσεως του Δ.Σ. στη συνεδρίαση της 16ης
Μαΐου 2007, που μετά από εισήγηση της ΚΕΔ, ορίσθηκαν οι αμοιβές των διαιτητών σε διοργανώσεις Πανελ.
Πρωταθλημάτων σε διάφορα Σωματεία ή ενιαίους χώρους από ομάδα διαιτητών ανάλογα με τον τίτλο τους. Δηλώνει ότι
εξεφράσθησαν διαφορετικές απόψεις από μέλη του Δ.Σ., μετά την απόφαση αυτή, λόγω της αντίδρασης επί των αμοιβών
των διαιτητών των Διασυλλογικών Πρωταθλημάτων, που ορισμένες μάλιστα ήταν ακραίες. Ο πρόεδρος ζητά από την Γεν.
Συνέλευση, όχι βέβαια να καθορίσει τις αμοιβές αλλά τη συναίνεση της και συγκεκριμένα αν αυτές είναι λογικές, μικρές ή
υπερβολικές, εφ’ όσον και αυτό το θέμα άπτεται του προϋπολογισμού του 2008.
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Ο κ. Χατζηδάκης μετά την απροθυμία των μελών να τοποθετηθούν δηλώνει ότι η απόφαση του Δ.Σ. πρέπει να
υλοποιηθεί και ας ξανασυζητηθεί το θέμα πιθανόν μαζί και με τους διαιτητές καθ’ όσον η Γεν. Συνέλευση δεν διατύπωσε
θέση.

Θέμα 2ο Τροποποίηση κανονισμού 2.5 (βαθμοί διάκρισης αθλητών, πρώην καν. 6)
Ο πρόεδρος της Γεν. Συνέλευσης δίνει τον λόγο στον κ. Ζώτο ως εκπροσώπου της ειδικής επιτροπής που όρισε το
Δ.Σ., κατόπιν εντολής προηγουμένης Γεν. Συνέλευσης, για να επεξεργαστεί και εισηγηθεί την τροποποίηση των άρθρων
του Κανονισμού 2.5 (Απονομής βαθμών νίκης), δηλαδή των master points.
Ο κ. Ζώτος γνωστοποιεί ότι στην ειδική σύσκεψη των εκπροσώπων των Σωματείων, της 19/5/2007, με αυτό το
θέμα, είχε γίνει εμπεριστατωμένη μελέτη της πρότασης. Εγκρίθηκε σχεδόν το πλείστον της εισήγησης και απόμεινε η
τελική διατύπωση και ελάχιστες εκκρεμότητες για να εγκριθεί εξ ολοκλήρου από την παρούσα Γεν. Συνέλευση.
Έδωσε απαντήσεις και διευκρινήσεις σε τοποθετήσεις εκπροσώπων-μελών.
Κατατίθεται στο σημείο αυτό, πρόσφατη αλλά αναγκαία απόφαση της ΣΜΑΔ, την οποία η επιτροπή ομόφωνα
έκανε δεκτή και την συμπεριλαμβάνει στην εισήγησή της.
Ο κ. Σπ. Κουτρούμπας δηλώνει ό,τι: το Δ.Σ. υπέβαλλε την εισήγηση της ειδικής επιτροπής αυτούσια στη Γ.Σ. αν
και τα μέλη του είχαν ορισμένες επιφυλάξεις.
Καταθέτω λέει τις δικές μου, ήτοι: Προτείνεται η κατάργηση των Ρ.Ρ. της Όπεν σε εσωτερικά Πρωταθλήματα 3ης
βαθμίδας των Σωματείων επί του συνόλου των ομάδων ή ζευγών που συμμετέχουν, όταν ταυτόχρονα αγωνίζονται ομάδες
ή ζεύγη μικρότερων κατηγοριών. Σε αντίθεση, στα Διασυλλογικά η Α’ Εθνική λαμβάνει όλα τα Μ.Ρ. των υπολοίπων
Εθνικών κατηγοριών Β’, Γ’ κ.λπ.. Αυτό πιστεύω, λέει, θα δημιουργήσει κακή εντύπωση σε Σωματεία που η πλειοψηφία
των παικτών τους είναι χαμηλής δυναμικότητας και η συμμετοχή στην Όπεν μικρή, άρα λιγότερα Ρ.Ρ. για την Όπεν.
Ο κ. Ζώτος εκθέτει αναλυτικά το σκεπτικό της επιτροπής, ο διαφωνών δεν επιμένει λέγοντας ότι οι παίκτες θα το
κρίνουν.
Τελικά και με τις προσθήκες της εισήγησης της ΣΜΑΔ στα άρθρα 2.5.3.10 & 2.5.4.στ η εισήγηση της επιτροπής,
κατόπιν ψηφοφορίας, εγκρίνεται ομόφωνα, απ΄όλους τους παρόντες τη στιγμή εκείνη, ήτοι δώδεκα (12) υπέρ, μηδέν (0)
κατά.
Αποφασίζεται επίσης ότι σε περίπτωση τυχόν αντικρουόμενων διατάξεων με τον ψηφισθέντα σήμερα κανονισμό,
2.5, αυτός θα υπερισχύει. Επίσης μεταφέρθηκαν αυτούσια άρθρα του πρώην κανονισμού αυτού σ’ άλλα κεφάλαια, όπως
στον 2.2, ώστε να παραμείνει αυτούσια η εισήγηση της επιτροπής για τον 2.5. Αποφασίζεται επίσης ο νέος κανονισμός,
2.5, να ισχύσει από 1/1/2008, εφ’ όσον εγκριθεί και από τη Γ.Γ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Αθλητικού Νόμου.
Ο κ. Γ. Κυριακίδης (ΑΟΜΨ) υποβάλλει την πρόταση για τροποποίηση του άρθρου 2.5.8.8.β (κατάταξη
αθλητών), που υπήρχε και στον προηγούμενο κανονισμό: “Οι τρεις πρώτοι της γενικής κατάταξης κάθε χρονιάς ως και οι
τρεις επόμενοι να μην καταβάλλουν δικαιώματα συμμετοχής και το ήμισυ των δικαιωμάτων, αντίστοιχα, σε κανέναν
αγώνα που διοργανώνεται απ’ ευθείας από την ΕΟΜ (Πανελ. Πρωταθλήματα).”
Ο κ. Στ. Μπομπολάκης επί του θέματος προτείνει: “Το άρθρο να μείνει ως έχει και να μην πληρώνουν
δικαιώματα συμμετοχής και οι πρώτοι κάθε κατηγορίας σύμφωνα με την κατάταξη και τις κατηγορίες του «Κυπέλλου
ΕΟΜ»”.
Η τρίτη πρόταση ήταν να μείνει ως έχει το άρθρο σήμερα.
Στη συνέχεια ο κ. Γ. Κυριακίδης τροποποιεί την πρότασή του ως εξής: Οι πρώτοι της ετήσιας κατάταξης κάθε
κατηγορίας να μη καταβάλλουν το αντίτιμο του αγωνιστικού τους δελτίου.
Μετά από συζήτηση και την κατάθεση επιχειρημάτων διεξάγεται ψηφοφορία, με ανάταση της χειρός. Ψήφισαν οι
12 παρόντες εκπρόσωποι εκείνη τη στιγμή.
Υπέρ της τροποποιημένης πρότασης (Κυριακίδη) ψήφισαν τρεις (3), υπέρ της δεύτερης (Μπομπολάκης) τέσσερις
(4) και υπέρ της τρίτης τρεις (3). Λευκά δύο (2).
Κατόπιν αυτού καμία πρόταση δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία (50%+1) και ως εκ τούτου το
άρθρο μένει ως έχει. Το θέμα θα συζητηθεί σε επόμενες Γεν. Συνελεύσεις.
Συνεπώς ο νέος Κανονισμός έχει ως παρακάτω:

2.5.

ΒΑΘΜΟΙ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

2.5.1 Αντικείμενο - Γενικές Διατάξεις
1. "Βαθμοί Διάκρισης" (ΒΔ) ή διεθνώς "Master Points" (MP) είναι οι βαθμοί που απονέμονται στους αθλούμενους στο
Αγωνιστικό Μπριτζ, ανάλογα με την επίδοσή τους στους αγώνες όπου συμμετέχουν.
2. Αντικείμενο του Κανονισμού αυτού είναι οι καθορισμοί:
¾ των ειδών των Βαθμών Διάκρισης που απονέμονται σε αγώνες στη χώρα μας
¾

των προϋποθέσεων απονομής των
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¾

του τρόπο υπολογισμού των

¾

των κατηγοριών και της κατάταξης των αθλητών ανάλογα με τους Βαθμούς Διάκρισης

¾

των ειδών και της κατάταξης των αγώνων όπου απονέμονται Βαθμοί Διάκρισης

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,
αρνητικούς, πρόσθετους και ανά συνάντηση βαθμούς.
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».

2.5.3 Προϋποθέσεις Απονομής Βαθμών Διάκρισης
1.

Διοργάνωση: Αγώνας όπου απονέμονται Βαθμοί Διάκρισης μπορεί να γίνεται:

α) Από την ΕΟΜ (απ' ευθείας ή κατ' ανάθεση).
β) Από Σωματεία-Μέλη της, κατόπιν αδείας και εφόσον πληρούνται οι όροι που θέτει ο παρών Κανονισμός.
γ) Από τρίτους μη μέλη της ΕΟΜ, αλλά υπό την αιγίδα της.
2. Συμμετοχή: Ισχύουν τα προβλεπόμενα στα άρθρα 2.1.14, 2.1.15 και 2.2.7 του παρόντος.
3.

Αριθμός αθλητών: Δώδεκα (12) κατ' ελάχιστο για αγώνες ατομικούς, ζευγών ή ομάδων, με κάθε ομάδα να
λογίζεται ως τετραμελής (δηλ. τουλάχιστον 3 πλήρη τραπέζια). Εξαιρούνται από το όριο αυτό οι αγώνες μαθητών
6ης βαθμίδας (μέσα στα πλαίσια προγράμματος διδασκαλίας). Για συμμετοχή σε ταυτόχρονο αγώνα ζευγών
βλέπε άρθρο 2.5.14.1.5.

4.

Διανομές: Δεκαοκτώ (18) τουλάχιστον ανά ημερίδα, ή τέσσερις (4) τουλάχιστον για αγώνες μαθητών 6ης
βαθμίδας. Ως αριθμός διανομών θεωρείται ο μέσος όρος των διανομών που παίζονται στον αγώνα αυτόν από το
κάθε ζεύγος, αθλητή ή ομάδα ανά ημερίδα.

5.

Βαθμολογία: Σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνώς και όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς 2.2, και τα άρθρα
2.5.14 και 2.5.15. Ειδικοί τρόποι βαθμολογίας πρέπει να έχουν την προηγούμενη έγκριση της ΕΟΜ και,
επιπροσθέτως, πρέπει να αναφέρονται λεπτομερώς στην προκήρυξη του αγώνα.

6.

Κίνηση: Τα συνήθη γνωστά διεθνή συστήματα ή και οποιοδήποτε νεότερο που εγκρίνεται από την ΕΟΜ.

7.

Κανονισμοί: Ο αγώνας να διεξάγεται σύμφωνα με τον ισχύοντα ΔΚΑΜ και τους Κανονισμούς της ΕΟΜ.

8.

Υποχρεώσεις διοργανωτών: Όπως περιγράφονται στο άρθρο 2.2.4.1 (πρώην 2.2.5).

9.

Επικύρωση: Οι Βαθμοί Διάκρισης απονέμονται αποκλειστικά και μόνο από την ΕΟΜ, μετά από εισήγηση της
Επιτροπής Στατιστικής - Μητρώου- Αγων. Δελτίων και Βαθμών Διάκρισης (ΣΜΑΔ).

Η απόρριψη Βαθμών Διάκρισης από την επιτροπή πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως στους ενδιαφερόμενους,
με αιτιολόγηση της απόφασης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσφύγουν, μέσω του Σωματείου τους, κατά της
απόφασης αυτής ενώπιον του ΔΣ της ΕΟΜ (ένσταση) σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών από την ημέρα της
ανακοίνωσης. Ένσταση μπορεί να υποβάλει και ο διοργανωτής. Έλεγχος της ορθής τήρησης των Βαθμών
Διάκρισης στα αρχεία της ΕΟΜ γίνεται με γραπτή αίτηση του ενδιαφερόμενου προς την ΕΟΜ.
10. Παίζων ή μη παίζων διαιτητής: Σε αγώνες 1ης έως και 4ης βαθμίδας απαγορεύεται να παίζει ο διαιτητής. Εάν για
οποιοδήποτε 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 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.
11. Εξαιρέσεις: Στους αγώνες Επιλογής Εθνικών Ομάδων δεν απονέμονται Βαθμοί Διάκρισης, εκτός από την
περίπτωση που κάποιο από τα επίσημα πρωταθλήματα της ΕΟΜ αποτελεί ταυτόχρονα και επιλογή Εθνικής
Ομάδας.
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2.5.4 Επιτροπή Στατιστικής, Μητρώου και Αγωνιστικών Δελτίων (ΣΜΑΔ)
(πρώην 2.5.7)
1.

Η παρακολούθηση και ο έλεγχος για όλα τα θέματα, που σχετίζονται με τα ΑΔ και την απονομή ΒΔ, είναι
αρμοδιότητα της επιτροπής "Στατιστικής, Μητρώου και Αγωνιστικών Δελτίων " (ΣΜΑΔ).

2.

Η επιτροπή απαρτίζεται από 3-5 μέλη, με Πρόεδρο μέλος του ΔΣ της ΕΟΜ. Ορίζεται από το ΔΣ της ΕΟΜ και
είναι ανά πάσα στιγμή ανακλητή από αυτό.

3.

Μεταξύ των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της επιτροπής περιλαμβάνονται:
α) Ο έλεγχος των Φύλλων Αγώνων των διαφόρων διοργανωτών και του πλήρους αρχείου Φύλλων Αγώνων.
β) Η μη επικύρωση (ή ακύρωση) των Βαθμών Διάκρισης των αθλητών που φέρονται ως δικαιούχοι, αλλά η
συμμετοχή τους στον συγκεκριμένο αγώνα είναι αντίθετη με τους κανονισμούς ή την προκήρυξη του αγώνα π.χ.
συμμετοχή μη κατόχου ΑΔ, συμμετοχή αθλητή σε αγώνα με περιορισμό (π.χ. κατηγορίας 1-5, μόνο για μέλη
κ.λπ.), χωρίς να εμπίπτει στον περιορισμό, μη νόμιμη αντικατάσταση κ.λπ.
Στις περιπτώσεις αυτές ισχύουν περιοριστικά τα εξής:
α) Η ακύρωση δεν ισχύει εφ’ όσον η όπως παραπάνω "ελεγχόμενη", συμμετοχή καλύπτεται με συγκεκριμένη
απόφαση αρμοδίου οργάνου του αγώνα (επιτροπή εφέσεων, οργανωτική επιτροπή κ.λπ.) με τον όρο της τήρησης
των προβλεπόμενων κατά περίπτωση διαδικασιών.
β) Η απόφαση ακύρωσης δεν έχει ποτέ το χαρακτήρα αλλαγής της κατάταξης των αθλητών στον συγκεκριμένο
αγώνα όπως επικυρώθηκε από τον διοργανωτή και των αμοιβών που συνεπάγεται (τίτλος, έπαθλα κ.λπ.).
γ) Οι τυχόν ακυρώσεις αφορούν και τους συμπαίκτες (σε ζεύγος ή ομάδα) των "κακώς συμμετεχόντων", αλλά
μόνο για το τμήμα του αγώνα στο οποίο αυτοί συμμετείχαν.
δ) Η ενημέρωση οποιουδήποτε διοργανωτή για τους δηλώσαντες συμμετοχή σε πρωτάθλημα αθλητές που δεν
έχουν ανανεώσει ή εκδώσει ΑΔ. Τυχόν παράλειψη ενημέρωσης ή ελλιπής ενημέρωση απαλλάσσει μεν τον
διοργανωτή από κάθε ευθύνη, αλλά όχι και τους αθλητές, που οφείλουν να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις τους
σχετικά με κατοχή ΑΔ.
ε) Η συγκέντρωση όλων των στατιστικών στοιχείων των διαφόρων τομέων δραστηριότητας της ΕΟΜ και η
ενημέρωση, ανελλιπώς, των υπολοίπων αρμοδίων επιτροπών για διευκόλυνση του έργου τους, είτε με δική της
πρωτοβουλία, είτε όποτε της ζητηθεί.
στ) Η επιτροπή ΣΜΑΔ θα αποφασίζει και θα εισηγείται στο Δ.Σ. για την απονομή κάθε είδους Βαθμών Διάκρισης
ενός αγώνα, του οποίου ο ιδιόμορφος τρόπος διεξαγωγής έχει ως αποτέλεσμα να μην καλύπτεται από τις
διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

2.5.5 Βαθμίδες Αγώνων
2.5.5.1 Επίσημοι αγώνες
Επίσημοι αγώνες είναι οι στο άρθρο αυτό περιγραφόμενοι και διεξαγόμενοι με τα κλασικά, εγκεκριμένα από την ΕΟΜ,
συστήματα κίνησης και βαθμολογίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους κανονισμούς της.
Κάθε αγώνας εντάσσεται σε μία βαθμίδα από την 1η μέχρι την 6η, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Όπου δεν
αναγράφεται ενότητα κατηγοριών η βαθμίδα αντιστοιχεί σε αγώνα της ενότητας Open. Όπου δεν αναγράφεται στάδιο του
αγώνα η βαθμίδα αντιστοιχεί στο τελικό στάδιο:
Βαθμίδα πρώτη (1η)
1. Αγώνες Επιλογής Εθνικής Ομάδας
2.

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ομάδων

3.

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών

4.

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Masters

Βαθμίδα δεύτερη (2η)
1. Αγώνες Επιλογής Εθνικής Ομάδας Γυναικών, Νέων, Seniors, κ.λπ.
2.

Κύπελλο Ελλάδος Ομάδων

3.

Πανελλήνια Πρωταθλήματα Swiss Ομάδων ή Ζευγών

4.

Πανελλήνια Πρωταθλήματα Ομάδων ή Ζευγών Νέων

5.

Περιφερειακά Πρωταθλήματα Ομάδων ή Ζευγών

6.

Διασυλλογικά Πρωταθλήματα Ομάδων Α' Εθνικής Κατηγορίας Open.

7.

Ημιτελικό στάδιο αγώνων 1ης βαθμίδας (εφόσον υπάρχει και προηγούμενο στάδιο).
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Βαθμίδα τρίτη (3η)
1. Όλες οι παραπάνω διοργανώσεις εφόσον αναφέρονται σε ενότητες κατηγοριών άλλες εκτός της Open.
2.

Το προκριματικό στάδιο όλων των παραπάνω διοργανώσεων 1ης και 2ης βαθμίδας.

3.

Όλες οι επίσημες διοργανώσεις της ΕΟΜ, εφόσον δεν ανήκουν στην 1η ή 2η βαθμίδα και εκτός αγώνων
Μαθητών.

4.

Κατάταξη σε Διεθνή ταυτόχρονα πρωταθλήματα μιας (1) ή περισσοτέρων ημερίδων (π.χ. Ταυτόχρονο WBF,
Ταυτόχρονο EBL).

5.

Πρωταθλήματα και μεγάλες διοργανώσεις των Σωματείων-Μελών της ΕΟΜ με τις προϋποθέσεις-περιορισμούς
του άρθρου 2.5.7 του παρόντος.

Βαθμίδα τέταρτη (4η)
1. Πρωταθλήματα και μεγάλες διοργανώσεις των Σωματείων-Μελών της ΕΟΜ με προϋποθέσεις-περιορισμούς του
άρθρου 2.5.6 του παρόντος.
2.

Πανελλήνια Πρωταθλήματα Μαθητών Σωματείων-Μελών της ΕΟΜ.

3.

Διασυλλογικά Πρωταθλήματα Ομάδων και Ζευγών Μαθητών.

4.

Αγώνες που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για να καταταγούν στην 3η βαθμίδα αλλά είναι μιας (1) ημερίδας.

5.

Εορταστικές ή επετειακές ημερίδες Σωματείων – μελών κατόπιν άδειας από την ΕΟΜ.

Βαθμίδα πέμπτη (5η)
1. Λοιποί, πέραν αυτών που αναφέρονται στην 3η και 4η και 6η βαθμίδα, αγώνες Σωματείων και λοιπών
διοργανωτών.
2.

Πρωταθλήματα Μαθητών Σωματείων-Μελών

Βαθμίδα έκτη (6η)
Υπάγονται μόνο οι αγώνες μαθητών που διεξάγονται στα πλαίσια μαθημάτων που διοργανώνει η ΕΟΜ. Οι
αγώνες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στο ενεργητικό αγώνων του Σωματείου.

2.5.5.2 Ειδικοί αγώνες
Είναι οι αγώνες που δεν περιγράφονται σαφώς στο άρθρο 2.5.14. Οι αγώνες αυτοί πρέπει να έχουν την προηγούμενη άδεια
της ΕΟΜ και στην προκήρυξή τους να αναφέρονται τα στοιχεία της άδειας (αρ. πρωτ., ημερομηνία άδειας) και η βαθμίδα
που είναι καταταγμένος ο αγώνας. Τέτοιοι αγώνες είναι:
1. Αγώνες ειδικών κατηγοριών.
2.

Εντάσσονται από την ΕΟΜ κατά την προκήρυξή τους σε μία από τις παραπάνω βαθμίδες.
Αγώνες τρίτων.

Για τους αγώνες που διοργανώνονται υπό την αιγίδα της ΕΟΜ από τρίτους (όχι Σωματεία-Μέλη), σύμφωνα με το
άρθρο 2.2.5 του παρόντος Κανονισμού.
3. Αγώνες ειδικών μορφών.
Για τους αγώνες ειδικών μορφών, που δεν προβλέπονται από τα προηγούμενα, την ευθύνη της κατάταξης σε
κάποια βαθμίδα, την έχει η ΕΟΜ.

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 των υποχρεώσεις απέναντι στην ΕΟΜ (συνδρομή,
καταβολή ποσοστού εισφοράς από αγώνες κ.λπ.).
β) Έχουν λάβει για το σκοπό αυτό άδεια από την ΕΟΜ και έχουν ικανοποιήσει όλες τις υποχρεώσεις τους ως
διοργανωτές (έγκαιρη προκήρυξη κ.λπ.).
γ) Έχουν εγγραφεί στην δύναμη της ΕΟΜ τουλάχιστον κατά το αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό έτος,
πραγματοποιώντας στο διάστημα αυτό δέκα (10) τουλάχιστον ημερίδες ΟΡΕΝ ή δεκαπέντε (15) τουλάχιστον
(αθροιστικά) ημερίδες ΟΡΕΝ και με περιορισμούς (π.χ. μόνο για μέλη, mixed, κ.λπ.).
Ο συνολικός αριθμός των ημερίδων 4ης βαθμίδας, που δικαιούται να διοργανώσει κατ' έτος κάθε Σωματείο-Διοργανωτής
προκύπτει από την δραστηριότητα του Σωματείου κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, ως εξής:
1. Ημερίδες από Αγώνες 5ης βαθμίδας: ο αριθμός ημερίδων 5ης βαθμίδας διαιρούμενος δια του είκοσι (20).
Ανώτατος αριθμός: δέκα (10) ημερίδες 4ης βαθμίδας.
2.

Ημερίδες από δραστηριότητα ΑΔ: ο αριθμός των ΑΔ για τα οποία κατεβλήθη το παράβολο κατά το εν λόγω έτος
συν το διπλάσιο αριθμό των εκδοθέντων (νέων) ΑΔ μείον το 1/2 του αριθμού των ΑΔ για τα οποία δεν κατεβλήθη
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το παράβολο κατά το τρέχον έτος και εκδόθηκαν κατά την προηγούμενη 3ετία, δια του είκοσι (20). Ανώτατος
αριθμός: δέκα (10) ημερίδες 4ης βαθμίδας.
3.

Ημερίδες από συμμετοχή του Σωματείου στα Διασυλλογικά Πρωταθλήματα.

Για πλήρη συμμετοχή (περίπτωση Διασυλλογικού Πρωταθλήματος κατά κατηγορία) σε ζεύγη και εφόσον δεν
υπάρχει μηδενισμός για διαδικαστικό ή πειθαρχικό λόγο σε ομάδες: μία (1) ημερίδα για κάθε συμμετοχή.
Ανώτατος αριθμός: τέσσερεις (4) ημερίδες 4ης βαθμίδας.
4. Ημερίδες από συμμετοχή αθλητών του Σωματείου στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Ομάδων ΟΡΕΝ, Ζευγών
ΟΡΕΝ, Κατηγοριών, Νέων: Ο αριθμός συμμετοχών (με εξαίρεση το Παν. Πρωτάθλημα Νέων, όπου οι
συμμετοχές λογίζονται επί δύο) δια του εξήντα (60). Ανώτατος αριθμός: τέσσερις (4) ημερίδες 4ης βαθμίδας.
Ο συνολικός αριθμός των ημερίδων που προκύπτει πολλαπλασιάζεται επί ποσοστό επί τοις εκατό, το οποίο καθορίζεται με
απόφαση του ΔΣ της ΕΟΜ, ώστε ο συνολικός αριθμός των αιτουμένων πρωταθλημάτων να εξισώνεται με τον συνολικό
αριθμό των διαθέσιμων πρωταθλημάτων για τα Σωματεία.
Ο τελικός αριθμός των ημερίδων διαιρούμενος δια του τρία (3) αποτελεί τον αριθμό των εσωτερικών πρωταθλημάτων 2-4
ημερίδων, που δικαιούται να διοργανώσει το κάθε Σωματείο (το κλάσμα αφαιρείται). Εφόσον το Σωματείο επιθυμεί,
μπορεί να χωρίσει έναν αγώνα σε δύο (2) ή και τρεις ενότητες κατηγοριών (π.χ. Open, 1-8 και 1-5). Στην περίπτωση αυτή
όλοι οι αγώνες ανήκουν στην ίδια βαθμίδα.
Εξαιρετικά, επιτρέπεται σε Σωματείο διοργάνωση ενός (1) πρωταθλήματος 4ης βαθμίδας κατά το πρώτο έτος εγγραφής
του στη δύναμη της ΕΟΜ, αν μετά την παρέλευση ικανού χρονικού διαστήματος (πάντως όχι μικρότερο των δύο μηνών)
το Σωματείο αυτό έχει επιδείξει αξιόλογη δραστηριότητα στους τομείς, τόσο της διάδοσης, όσο και των αγωνιστικών
εκδηλώσεων.
Σε ειδικές περιπτώσεις και με εξαιρετική πλειοψηφία το ΔΣ μπορεί να επιτρέψει σε Σωματεία, τη διεξαγωγή αγώνων 4ης
βαθμίδας πέραν του αριθμού των δικαιούμενων εκ του παρόντος άρθρου, κατόπιν αιτήματος του Σωματείου πλήρως
αιτιολογημένου. Επίσης το ΔΣ, με απλή πλειοψηφία, μπορεί να μειώσει με αναλογικό τρόπο και για όλα τα Σωματεία τον
αριθμό των δικαιούμενων ετησίως Πρωταθλημάτων.

2.5.7 Αριθμός Πρωταθλημάτων 3ης βαθμίδας Σωματείων
Κάθε Σωματείο που δικαιούται 3 ή περισσότερες ημερίδες αγώνων 4ης βαθμίδος δικαιούται να διοργανώσει έναν αγώνα
3ης βαθμίδας κατ΄ έτος, είτε μόνο του είτε σε συνεργασία με ένα ή δυο ακόμη Σωματεία. Για την διοργάνωση ενός τέτοιου
αγώνα χρεώνονται τρεις (3) αγώνες 4ης βαθμίδας.
Εφόσον υπάρχει ένα ακόμα Σωματείο συνδιοργανωτής τότε το δικαιούχο Σωματείο χρεώνεται με δύο (2) αγώνες 4ης
βαθμίδας και ο συνδιοργανωτής με έναν (1). Εφόσον το δικαιούχο Σωματείο διοργανώσει τον αγώνα αυτό με συνεργασία
δυο ακόμα Σωματείων τότε χρεώνεται κάθε Σωματείο έναν (1) αγώνα 4ης βαθμίδας.
Τα συνεργαζόμενα Σωματεία δεν χάνουν το δικαίωμά να διοργανώσουν με τη σειρά τους το δικό τους αγώνα 3ης
βαθμίδας εφόσον συγκεντρώνουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.
Τις ημερομηνίες που διεξάγεται ο αγώνας αυτός, κανένα άλλο Σωματείο της ίδιας Περιφέρειας (η Αττική λογαριάζεται ως
μια Περιφέρεια) δεν μπορεί να διοργανώσει ή να συμμετάσχει σε αγώνα 3ης ή 4ης βαθμίδας ή ταυτόχρονη ημερίδα 5ης
βαθμίδας.

2.5.8 Κατάταξη των Αθλητών
1.

Οι αθλητές που είναι κάτοχοι αγωνιστικού δελτίου της ΕΟΜ κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα με τους
Βαθμούς Διάκρισης που έχουν συγκεντρώσει σε όλους, αθροιστικά, τους αγώνες που έχουν συμμετάσχει.

2.

Η κατάταξη των αθλητών σε κατηγορίες γίνεται με μοναδικά κριτήρια τους ΜΒΔ, ΧΒΔ και ΠΒΔ. Κατ’ εξαίρεση,
μετά από πρόταση της ΣΜΑΔ, το Δ.Σ. της ΕΟΜ με απόφασή του μπορεί να κατατάξει αθλητές αναγνωρισμένης
αξίας, Έλληνες ή αλλοδαπούς, σε κάποια κατηγορία ανεξάρτητα των Βαθμών Διάκρισης που έχουν
συγκεντρώσει. Στην περίπτωση αυτή οι Βαθμοί Διάκρισης του αθλητή αυξάνονται στο ελάχιστο των βαθμών που
αναλογούν στη νέα κατηγορία του.

3.

Η κατάταξη αθλητών που ανήκουν στην ίδια κατηγορία γίνεται με βάση τους Μαύρους Βαθμούς Διάκρισης.

4.

Για κάθε κάτοχο ΑΔ ανοίγεται από την ΕΟΜ "μερίδα" για την καταχώρηση των ΒΔ, ΧΒΔ και ΠΒΔ, οι οποίοι
τυχόν απονέμονται στον αθλητή.

5.

Με βάση τα τρία είδη Βαθμών Διάκρισης, οι αθλητές κατατάσσονται σε μία από τις παρακάτω 16 κατηγορίες:

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΑΘΜΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΔ

ΤΙΤΛΟΣ

ΜΑΥΡΟΙ

ΧΡΥΣΟΙ

ΠΛΑΤΙΝΕΝΙΟΙ
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1

16

ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΜΕΤΡ

200.000

10.000

400

2

15

ΜEΓΑΛΟΣ ΜΕΤΡ

130.000

6.500

250

3

14

ΙΣΟΒΙΟΣ ΜΕΤΡ

75.000

4.000

150

4

13

ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΤΡ

45.000

2.700

75

5

12

ΜΕΤΡ

30.000

1.700

35

6

11

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΜΕΤΡ

15.000

800

12

7

10

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΜΕΤΡ

10.000

500

6

8

9

ΔΟΚΙΜΟΣ ΜΕΤΡ

6.000

300

3

9

8

ΕΜΠΕΙΡΟΣ Α’

4.000

200

-

10

7

ΕΜΠΕΙΡΟΣ Β’

2.500

125

11

6

ΕΜΠΕΙΡΟΣ Γ’

1.500

75

12

5

ΕΜΠΕΙΡΟΣ Δ’

900

30

13

4

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’

500

-

14

3

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’

250

15

2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ’

100

16

1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ’

-

6.

Για να ανήκει κάποιος αθλητής σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες θα πρέπει να έχει κατακτήσει το
ελάχιστο των απαιτούμενων Βαθμών Διάκρισης και στα τρία είδη (ΜΒΔ, ΧΒΔ, ΠΒΔ).

7.

Αφού κατακτήσει κάποιος οιονδήποτε τίτλο, δεν υποβιβάζεται ποτέ από την αντίστοιχη κατηγορία λόγω μείωσης
οποιουδήποτε είδους Βαθμών Διάκρισης.

8.

α) Οι αθλητές που κατέκτησαν τον τίτλο του ανώτατου Μετρ δεν καταβάλλουν παράβολο για το αγωνιστικό
δελτίο.

β) Οι τρεις πρώτοι της γενικής κατάταξης δεν καταβάλλουν δικαιώματα συμμετοχής σε κανέναν αγώνα που
διοργανώνεται απ' ευθείας από την ΕΟΜ. Οι τρεις επόμενοι κατά σειρά (4ος, 5ος και 6ος) καταβάλλουν το ήμισυ
των δικαιωμάτων συμμετοχής στους αγώνες που διοργανώνονται απ’ ευθείας από την ΕΟΜ.
γ) Με απόφαση της ΕΟΜ οι παραπάνω αθλητές τυγχάνουν και άλλων, διαφόρων, τιμητικών διακρίσεων.
9. Η ΕΟΜ συντάσσει ενιαία κατάσταση με τους αθλητές της κατ' ελάχιστον δύο φορές το χρόνο (μπορεί όμως να
συντάξει, επιπλέον, και ξεχωριστή με τις αθλήτριες, τους νέους, κατά Σωματεία κ.λ.π.). Στην κατάσταση αυτή
συμπεριλαμβάνονται αθροιστικά οι Βαθμοί Διάκρισης που έχουν απονεμηθεί στους αθλητές από τις διάφορες
ημερίδες.
10. Πέραν αυτών, η ΕΟΜ μπορεί να συντάσσει και να ανακοινώνει σε οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία καταστάσεις
με κατάταξη των αθλητών ταξινομημένη καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Σε αυτές τις καταστάσεις μπορεί να περιέχονται
Βαθμοί Διάκρισης που απονεμήθηκαν σε αγώνες, των οποίων τα φύλλα αγώνος έχουν παραδοθεί στην ΕΟΜ
ακόμη και πολύ πρόσφατα. Οι καταστάσεις αυτές είναι επίσημες.
Ακόμη, η ΕΟΜ μπορεί να διατηρεί διαρκή ενήμερη κατάσταση, είτε μέσω δικών της ηλεκτρονικών μέσων, είτε
μέσω του Internet, είτε μέσω άλλου αντίστοιχου μέσου, προς ενημέρωση των αθλητών και οποιουδήποτε
ενδιαφερόμενου.
11. Στις καταστάσεις της προηγουμένης παραγράφου δεν περιλαμβάνονται όσοι δεν έχουν καταβάλλει 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 ο ενδιαφερόμενος 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
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Όταν ένας αθλητής έχει αποκτήσει Βαθμούς Διάκρισης σε αγώνες που έχουν διοργανώσει Ομοσπονδίες (ή γενικότερα
Οργανισμοί) του εξωτερικού, είναι δυνατόν να γίνει μετατροπή αυτών 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 2.5.12.3).

2.5.9.2 Αθλητές που ήδη έχουν ελληνικό ΑΔ
Εάν ένας ήδη κάτοχος αγωνιστικού δελτίου της ΕΟΜ αγωνιστεί στο εξωτερικό και αποκτήσει εκεί Βαθμούς Διάκρισης,
αυτοί μπορεί να μετατραπούν σε αντίστοιχους ελληνικούς, αρκεί ο αιτούμενος να ευρίσκεται (αποδεδειγμένα) σε
τουλάχιστον εξάμηνη δραστηριότητα στην αλλοδαπή. Η μετατροπή γίνεται από την αρμόδια επιτροπή της ΕΟΜ (ΣΜΑΔ).

2.5.9.3 Συμμετοχή αλλοδαπών σε αγώνες με περιορισμό Βαθμών Διάκρισης (πρώην 2.5.14)
Η συμμετοχή αλλοδαπού σε αγώνες με περιορισμό Βαθμών Διάκρισης (π.χ., αγώνες κατηγοριών, αρχαρίων) επιτρέπεται
μόνο εφόσον ο αλλοδαπός είναι κάτοχος αγωνιστικού δελτίου της ΕΟΜ και έχει καταβάλει το αντίστοιχο παράβολο.

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 ή (προκειμένου περί αρνητικών Βαθμών) τις κατώτερες,
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.
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.

Αρνητικούς Βαθμούς λαμβάνουν όσοι κατέλαβαν τις τελευταίες θέσεις και σε ποσοστά επί της συνολικής
συμμετοχής όπως παραπάνω, ανάλογα με τη μορφή του αγώνα αρκεί να συντρέχουν και οι υπόλοιπες
προϋποθέσεις του άρθρου 2.5.13.7.

6.

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.

7.

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.
8. Στους αγώνες ομάδων, Βαθμοί Διάκρισης 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
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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, είτε θετικούς είτε αρνητικούς.
Ο αντικαθιστάμενος δεν λαμβάνει ούτε θετικούς ούτε αρνητικούς ΒΔ στην ημερίδα που αντικαταστάθηκε, αλλά λαμβάνει
τους ΒΔ που του αντιστοιχούν από τη γενική κατάταξη (είτε θετικούς είτε αρνητικούς).
Ο συμπαίκτης του αντικαθιστάμενου (σε αγώνες ζευγών), λαμβάνει κανονικά όλους τους αναλογούντες ΒΔ (θετικούς ή
αρνητικούς).

2.5.12 Ειδικές περιπτώσεις αγώνων ( πρώην 2.5.11 & 2.5.12)
2.5.12.1 Αγώνες με στάδια ή Εθνικές κατηγορίες
1.

Σε αγώνες που διεξάγονται σε στάδια (προκριματικό, ενδιάμεσο ή τελικό), απονέμονται Βαθμοί 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. άρθρο2.5.5.1).

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.

Συμμετέχων σε αγώνα επόμενου σταδίου από τον προκριματικό (προκριθείς) ποτέ δεν λαμβάνει αρνητικoύς
Βαθμούς.

6.

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΄κλπ), αντίστοιχα και η
Β΄ τις κατώτερες από αυτήν (Γ’ , Δ’ κλπ), ομοίως η Γ’ κλπ.

2.5.12.2 Κατατακτήριοι Αγώνες σε ομίλους (Play-Off) κ.λπ.
Σε περίπτωση που αγώνας διεξάγεται σε ομίλους και μετά την ολοκλήρωση των συναντήσεων επακολουθεί κατάταξη των
αγωνιζόμενων με αγώνες Play-Off, τότε:
1. Αν τα Play-Off γίνονται σε απλές συναντήσεις, τότε οι Βαθμοί Διάκρισης απονέμονται κανονικά στην τελική
κατάταξη που προκύπτει και στις επί μέρους συναντήσεις.
2.

Αν γίνονται με σχηματισμό νέων ομίλων, τότε:

α) Αν σχηματίζονται 2 νέοι όμιλοι, τότε η βαθμίδα του αγώνα στον πρώτο όμιλο ισούται με τη βαθμίδα του
αρχικού αγώνα, ενώ η βαθμίδα του αγώνα του δεύτερου ομίλου είναι κατά ένα χαμηλότερη. Ο Συντελεστής
Συμμετοχής του πρώτου ομίλου υπολογίζεται όπως ο Συντελεστής Συμμετοχής του αρχικού αγώνα, ενώ για το
δεύτερο όμιλο λαμβάνονται υπόψη μόνο οι συμμετέχοντες σε αυτόν.
β) Αν σχηματίζονται περισσότεροι των τριών (3) νέοι όμιλοι, τότε οι δύο (2) πρώτοι είναι της αντίστοιχης
βαθμίδας και οι υπόλοιποι μιας χαμηλότερης.
Σε κάθε περίπτωση εφόσον ο αγώνας είναι διοργάνωση της ΕΟΜ δεν μπορεί να ανήκει, είτε η γενική κατάταξη είτε οι
κατατακτήριοι αγώνες, σε βαθμίδα χαμηλότερη της 3ης (με εξαίρεση τα πρωταθλήματα Μαθητών).
Ο τρόπος κατανομής των Βαθμών Διάκρισης στους ομίλους αποφασίζεται από την αρμόδια επιτροπή, ανάλογα με την
ιδιομορφία κάθε διοργάνωσης και μέσα στο πνεύμα του παρόντος κανονισμού.
2.5.12.3 Αγώνες με συμμετοχή αλλοδαπών αθλητών
Οι ξένοι (αλλοδαποί) που αγωνίζονται σε Ελληνικά Τουρνουά, δεν έχουν ελληνικό αγωνιστικό δελτίο (βλέπε και άρθρο
2.2.2 του παρόντος) και δεν είναι γνωστής αξίας θεωρείται ότι έχουν ΔΔ το μέσο ΔΔ του αγώνα με βάση μόνο τις
συμμετοχές των Ελλήνων αθλητών.
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Γνωστής αξίας αλλοδαποί αθλητές κατατάσσονται αρχικά σε κατηγορία μετά από σύμφωνη γνώμη διαιτητή και
οργανωτικής επιτροπής. Σε κάθε περίπτωση, στη συνέχεια, είναι στη δικαιοδοσία της ΣΜΑΔ και τελικά του Δ.Σ. της ΕΟΜ
να επικυρώσει ή να μετατρέψει την γνωμοδότηση αυτή ή να κατατάξει σε κατηγορία και άλλους αθλητές με ανάλογη
προσαρμογή του συντελεστή δυναμικότητας και των απονεμομένων ΒΔ.

2.5.13 Τρόπος υπολογισμού Βαθμών Διάκρισης (πρώην 2.5.13 & 2.5.17)
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.
Οι υπόλοιποι δικαιούχοι (βλ. και άρθρο 2.5.10) λαμβάνουν ένα ποσοστό των Βαθμών Διάκρισης του πρώτου νικητή,
ανάλογα με την 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.

2.5.13.2 Συντελεστές για τον υπολογισμό των Βαθμών Διάκρισης
Α) Βαθμίδα
Ο Συντελεστής Βαθμίδας εξαρτάται από τη βαθμίδα στην οποία έχει καταταγεί ο αγώνας. Η βαθμίδα του παραμένει η ίδια,
είτε πρόκειται για τις ημερίδες, είτε για τη γενική κατάταξή του, είτε, τέλος, για παράπλευρους αγώνες χαμηλοτέρων
κατηγοριών.
Ο Συντελεστής Βαθμίδας ισούται με:
1η βαθμίδα = 12, 2η = 10, 3η = 8, 4η = 6, 5η = 4, 6η = 2
Κάθε μία από τις πέντε (5) κατηγορίες διαιτητών αντιστοιχεί σε μία βαθμίδα αγώνος ως εξής:
Εθνικός Διαιτητής
------>
1η Βαθμίδα και κάτω
Επίσημος Διαιτητής
------>
2η Βαθμίδα και κάτω
Πτυχιούχος Διαιτητής
------>
3η Βαθμίδα και κάτω
Έμπειρος Διαιτητής
------>
4η Βαθμίδα και κάτω
Δόκιμος Διαιτητής
------>
5η Βαθμίδα και κάτω
Σε περίπτωση που τον αγώνα διαιτητεύει Διαιτητής κατώτερης κατηγορίας από την απαιτούμενη, ο αγώνας υποβαθμίζεται
και κατατάσσεται στην ανώτερη βαθμίδα που έχει δικαίωμα να διαιτητεύσει ο διαιτητής αυτός (π.χ. αγώνας 2ης βαθμίδας
που διευθύνεται από πτυχιούχο Διαιτητή υποβαθμίζεται στην 3η, αγώνας 3ης βαθμίδας που διευθύνεται από δόκιμο
Διαιτητή υποβαθμίζεται στην 5η κ.ο.κ.).
Η ΕΟΜ μπορεί να εκδώσει ειδική άδεια, έπειτα από αίτηση του Σωματείου, και να επιτρέψει σε διαιτητή κατώτερης
βαθμίδας να διαιτητεύσει αγώνες ανώτερης βαθμίδας, εφόσον ο αγώνας διεξάγεται σε περιοχή (ή πόλη) της χώρας, όπου
αποδεδειγμένα δεν υπάρχει διαθέσιμος διαιτητής κατάλληλης βαθμίδας.
Β) Συμμετοχή
Για συμμετοχή μέχρι και είκοσι (20) τραπέζια, ο Συντελεστής Συμμετοχής ισούται με τον αριθμό τραπεζιών του αγώνα.
Δηλαδή:
α) Σε αγώνες ομάδων είναι ίσος με τον αριθμό των ομάδων που συμμετέχουν στον αγώνα (τυχόν Bye δεν
λογίζεται).
β) Σε αγώνες ζευγών, το 1/2 των ζευγών που συμμετέχουν.
γ) Σε ατομικό το 1/4 των ατόμων που συμμετέχουν.
Για συμμετοχή μεγαλύτερη των 20 τραπεζιών ισχύουν οι τύποι:
1. για 21 έως 60 : Τραπ. = 20 + (αρ. τραπ. -20) x 2/3
2.

για 61 έως 100: Tραπ. = 20 + 40 x 2/3 + (αρ. τραπ. -60) x 1/3

3.

για 101 ή περισσότερα: Tραπ. = 20 + 40 x 2/3 + 40 x 1/3 + (αρ. τραπ. -100) x 1/5

Καθορίζεται ελάχιστος Συντελεστής Συμμετοχής έξη (6) για όλους τους αγώνες Open που διοργανώνουν τα Σωματεία. Σε
περίπτωση ύπαρξης περιορισμού στον αγώνα του Σωματείου, δεν υφίσταται ελάχιστο όριο για το Συντελεστή Συμμετοχής.
Καθορίζεται ελάχιστος Συντελεστής Συμμετοχής έξη (6) για όλους τους αγώνες που διοργανώνει η ΕΟΜ.
Γ) Έκταση
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Ο Συντελεστής Έκτασης κάθε ανεξάρτητης ημερίδας, ή ημερίδας που μετέχει σε μη απαραίτητα ενιαίο αγώνα, δηλαδή σε
πολυήμερο με ατομική κατάταξη ισούται με 1 και ο συντελεστής γενικής κατάταξης ισούται με 1 επί αριθμού ημερίδων.
Εφόσον στη γενική κατάταξη υπάρχει προαιρετική ημερίδα, αυτή προσμετράται με 0,5.
Ο συντελεστής κάθε ημερίδας που μετέχει σε ενιαίο αγώνα, δηλαδή σε πρωτάθλημα ζευγών ή ατομικού ή σε αγώνα
ομάδων, ισούται με 0,8 και ο συντελεστής γενικής κατάταξης ισούται με 1 επί αριθμό ημερίδων.
Ο μέγιστος Συντελεστής Έκτασης της γενικής κατάταξης του κάθε αγώνα, σε κάθε περίπτωση, ισούται με 4.
Δ) Δυναμικότητα Αγώνα
Για τον υπολογισμό του Συντελεστή Δυναμικότητας ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα:
α) Υπολογίζουμε τον μέσο όρο της κατηγορίας των αθλητών, υπολογίζοντας το άθροισμα των κατηγοριών τους
και διαιρώντας διά το πλήθος τους. Στον υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη μόνο οι αθλητές που έχουν
συμπληρώσει τον αγώνα (ή τα απαραίτητα ημίχρονα για αγώνα ομάδων).
Β) Διαιρούμε με τo αριθμητικό 1/3 του αριθμού συν ένα των κατηγοριών κατάταξης αθλητών (Μέση
Δυναμικότητα των αγώνων).
Το πηλίκο είναι ο Συντελεστής Δυναμικότητας.
Π.χ. με 16 υπάρχουσες κατηγορίες:
α) Έστω ο μέσος όρος δυναμικότητας αθλητών = 12
β) Μέση Δυναμικότητα αγώνων = (16 + 1) / 3 = 5,67
γ) Συντελεστής Δυναμικότητας = 12 / 5,67 = 2,12
Καθορίζεται ελάχιστος Συντελεστής Δυναμικότητας Αγώνα το 0,5.
Για τυχόν αναπληρωματικό παίκτη, λογίζεται, στη συγκεντρωτική κατάσταση, η δυναμικότητα του αθλητή τον οποίο
αναπληρώνει. Για τους κατόχους ΑΔ, που δεν αναφέρονται στις τελευταίες ενημερωτικές καταστάσεις αθλητών, ως
δυναμικότητά τους λογίζεται αυτή που είχαν στην τελευταία κατάσταση όπου αναφέρονταν, εκτός εάν η Επιτροπή ΣΜΑΔ
τους κατατάξει σε άλλη κατηγορία.
Ε) Περιορισμοί
Ο Συντελεστής Περιορισμών για αγώνες Open ή αγώνες μόνο με κάτω όριο κατηγορίας (π.χ. 12-16) έχουν συντελεστή ένα
(1).
Σε όλους τους υπόλοιπους αγώνες ο Συντελεστής Περιορισμών ισούται με 0,85.

2.5.13.3 Σειρά κατάταξης
Ανάλογα με τη σειρά κατάταξης που πέτυχε, κάθε δικαιούχος ΒΔ λαμβάνει ένα ποσοστό των Βαθμών Διάκρισης που
αντιστοιχούν στον πρώτο νικητή του αγώνα, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
1ης Θέσης: 1,00 2ης Θέσης: 0,70 3ης Θέσης: 0,50
4ης Θέσης: 0,35 5ης Θέσης: 0,25 6ης Θέσης: 0,20
7ης Θέσης: 0,15 8ης Θέσης και μετά: 1/ν (όπου ν = η θέση)
Τυχόν υπάρχουσες μέθοδοι διαχωρισμού ισόβαθμων (π.χ. για βράβευση ή για πρόκριση) δεν λαμβάνονται υπόψη
προκειμένου για την απονομή μαύρων ΒΔ.
Για τις ισοβαθμίες βλ. το άρθρο 2.5.19 του παρόντος κανονισμού.

2.5.13.4 Στρογγυλοποιήσεις
Στο ποσοστό της κατάταξης αγώνων ζευγών με ακέραιο top, η στρογγυλοποίηση γίνεται στο 2ο δεκαδικό ψηφίο.
Τα match points, μετά την εφαρμογή της μεθόδου του Noiberg, θα στρογγυλοποιούνται στο πλησιέστερο 2ο δεκαδικό
ψηφίο.
Στον υπολογισμό της γενικής κατάταξης πολυημέρων αγώνων ζευγών με ακέραιο top, πρώτα γίνεται η άθροιση των
βαθμών (match points) και μετά η μετατροπή τους σε ποσοστό.
Οι διάφορες ποινές ή πριμ σε VPs που απονέμονται σε αγώνες ομάδων, πρέπει να έχουν το πολύ ένα δεκαδικό ψηφίο.
Κάθε συντελεστής που χρησιμοποιείται για υπολογισμό Βαθμών Διάκρισης, θα στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο 2ο
δεκαδικό ψηφίο.
Όταν γίνονται διαδοχικοί πολλαπλασιασμοί ή διαιρέσεις, θα γίνεται μόνο μια στρογγυλοποίηση στο τέλος των πράξεων
και όχι στρογγυλοποίηση στο τέλος της κάθε πράξης.

2.5.13.5 Πρόσθετοι Μαύροι Βαθμοί Διάκρισης σε αγώνες ζευγών (πρώην 2.5.9.1)
Πρόσθετοι Μαύροι Βαθμοί Διάκρισης απονέμονται σε αγώνες ζευγών 1ης έως 5ης βαθμίδας σε περίπτωση "εξαιρετικής
επίδοσης" ζεύγους. Ως εξαιρετική επίδοση θεωρείται η υπέρβαση ενός ποσοστού, που δίδεται στον πίνακα που ακολουθεί
με βάση τον δείκτη δυναμικότητας του ζεύγους σε συνδυασμό με τον Συντελεστή Δυναμικότητας του αγώνα.
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Για να υπολογιστούν οι πρόσθετοι ΜΒΔ που δικαιούται ένας ζεύγος, υπολογίζεται η διαφορά (υπέρβαση από το ποσοστό
του πίνακα) και πολλαπλασιάζεται επί το 1/20 (5%) των ΜΒΔ που δικαιούται ο 1ος νικητής. Το αποτέλεσμα, αφού
στρογγυλοποιηθεί, είναι οι πρόσθετοι ΜΒΔ που λαμβάνει ο δικαιούχος.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΜΑΥΡΩΝ ΒΑΘΜΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ
Δείκτης Δυναμικότητας Αγώνα

ΔΔ
Ζεύγους

+

2.49

2.29

2.09

1.89

1.69

1.49

1.29

1.09

0.89

0.69

2.5

2.3

2.1

1.9

1.7

1.5

1.3

1.1

0.9

0.7

-

31-32

58

59

60

61

62

63

63

64

64

65

66

29-30

57

58

59

60

61

62

62

63

63

64

65

27-28

56

57

58

59

60

61

61

62

62

63

64

25-26

55

56

57

58

59

60

60

61

61

62

63

23-24

54

55

56

57

58

59

60

60

61

61

62

21-22

53

54

55

56

57

58

59

60

60

61

61

19-20

52

53

54

55

56

57

58

59

59

60

60

17-18

52

53

53

54

55

56

57

58

59

59

59

15-16

51

52

52

53

54

55

56

57

58

58

58

13-14

51

52

52

53

53

54

55

56

57

57

57

11-12

50

51

51

52

52

53

54

55

56

56

56

9-10

50

50

51

51

52

52

53

54

55

55

55

7- 8

49

50

50

51

51

52

52

53

54

54

54

5- 6

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

53

3- 4

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

52

2

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

49

2.5.13.6 Βαθμοί Διάκρισης ανά συνάντηση σε αγώνες ομάδων (πρώην 2.5.9.2)
2.5.13.6.1 Γενικά
Σε κάθε συνάντηση αγώνα ομάδων που συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις του άρθρου 2.5.3 απονέμονται Βαθμοί Διάκρισης
τους οποίους μοιράζονται, αναλογικά με το αποτέλεσμα, οι ομάδες και οι αθλητές που συμμετείχαν (βλέπε επόμενα
άρθρα).
Ο Συντελεστής Περιορισμών εφαρμόζεται κανονικά εφόσον συντρέχει η περίπτωση.

2.5.13.6.2 Υπολογισμός Μαύρων Βαθμών Διάκρισης ανά συνάντηση
Οι Μαύροι Βαθμοί Διάκρισης ανά συνάντηση των αγώνων ομάδων καθορίζονται ανά διανομή και βαθμίδα ως εξής:
Βαθμίδα

1η

2η

3η

4η

5η

6η

ΜΒΔ ανά διανομή

4,0

3,0

2,0

1,5

1,0

0,5

Για

τον

υπολογισμό των ΜΒΔ ανά συνάντηση σε αγώνες ομάδων λαμβάνονται υπόψη και οι τυχόν ποινές που αποδόθηκαν στην
εν λόγω συνάντηση.
Για τον υπολογισμό της κατανομής των ΜΒΔ σε μια συνάντηση ανά ομάδα, ακολουθούμε την εξής διαδικασία:
- Προκαταρκτικά
λ = Imps ανά διανομή
ΔΔ1 = Δείκτης Δυναμικότητας (μέσος όρος της δυναμικότητας των αθλητών) της 1ης ομάδας στη συγκεκριμένη
συνάντηση
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ΔΔ2 = Δείκτης Δυναμικότητας της 2ης ομάδας στη συγκεκριμένη συνάντηση
- Υπολογισμός:
1. Πλ = λ - 0,2 x (ΔΔ1 - ΔΔ2) [Πραγματικός λόγος]
2.

Ποσ = 50 + Πλ x 30 [Ποσοστό των πρόσθετων]

3.

Το Ποσ κυμαίνεται από 0% (ελάχιστο) έως 100% (μέγιστο)

Παράδειγμα:
Έστω μία ομάδα (1) με ΔΔ 11 αντιμετωπίζει μία ομάδα (2) με ΔΔ1, σε αγώνα 24 διανομών, με αποτέλεσμα σε
Imps = +36 (για την ομάδα 1). Τότε:
λ = 36 Imps / 24 διανομές = 1,5 Imps/διανομή
Πλ (1ης ομάδας) = 1,5 - 0,2 x ( 11 - 1 ) = -0,5
Ποσ (1ης ομάδας) = 50 + ( -0,5 ) x 30 = 35
Άρα η ομάδα 1 θα λάβει το 35% των πρόσθετων και η ομάδα 2 το 65% των πρόσθετων.

2.5.13.6.3 Υπολογισμός των ΧΒΔ και ΠΒΔ ανά συνάντηση
Αφού υπολογισθούν οι ΜΒΔ ανά συνάντηση και γίνουν οι απαραίτητες στρογγυλοποιήσεις, υπολογίζονται οι αντίστοιχοι
ΧΒΔ και ΠΒΔ, εφόσον η βαθμίδα του αγώνα είναι τέτοια, ώστε να απονέμει αυτού του είδους τους βαθμούς.
Υπολογίζονται με βάση τα ποσοστά που αναφέρονται στο άρθρο 2.5.13.1.

2.5.13.7 Αρνητικοί ΒΔ (πρώην 2.5.10)
Απονέμονται αρνητικοί Βαθμοί στους αγώνες ζευγών και στους ατομικούς με βάση τη θέση που κατέλαβε το ζεύγος ή ο
αθλητής αντίστοιχα.
Σε κάθε μία θέση από τις τελευταίες και για τέτοιο αριθμό θέσεων όσος είναι ο αριθμός των δικαιούχων των πρώτων
θέσεων (βλ. άρθρο 2.5.10) απονέμεται το 50% των ΒΔ (όλων των ειδών) της αντίστοιχης θέσης, αλλά αρνητικά (δηλαδή:
στην τελευταία θέση τα της πρώτης, στην προτελευταία τα της δεύτερης κ.ο.κ.).
Δεν λαμβάνουν αρνητικούς ΒΔ:
1. τα ζεύγη ή οι αθλητές (αντίστοιχα) με ΔΔ μικρότερο από τον μέσο ΔΔ του αγώνα.
2.

τα ζεύγη των οποίων το ένα τουλάχιστον μέλος είναι κατηγορίας από 1 έως και 8, ή οι αθλητές (αντίστοιχα)
κατηγορίας από 1 έως και 8.

Σε αγώνες ομάδων ή σε ατομικές κατατάξεις αγώνα ζευγών δεν απονέμονται αρνητικοί Βαθμοί.

2.5.14 Είδη αγώνων ( πρώην 2.5.18 έως 2.5.28)
2.5.14.1 Αγώνες Ζευγών με βαθμολογία ακεραίου top
2.5.14.1.1 Γενικά
Το είδος αυτό του αγώνα αποτελείται από ένα ή περισσότερα τμήματα τα οποία ονομάζονται ημερίδες. Τα συμμετέχοντα
ζεύγη βαθμολογούνται σε κάθε διανομή με βαθμολογία ακεραίου top (ή matchpoints βλ. οδηγό διαιτητών της ΕΟΜ) και
αθροίζονται οι βαθμοί του κάθε ζεύγους για να μετατραπούν τελικώς σε ποσοστό επί τοις εκατό, το οποίο
στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό. Τα συμμετέχοντα ζεύγη κατατάσσονται σε κάθε ημερίδα ως προς το ποσοστό
αυτό και απονέμονται οι αναλογούντες Βαθμοί Διάκρισης.
Ένας αγώνας ζευγών μπορεί να αποτελείται από μια ημερίδα (ανεξάρτητη) ή από περισσότερες. Στην περίπτωση που
αποτελείται από 2 ή περισσότερες ημερίδες εξάγεται και γενική κατάταξη, είτε ανά ζεύγη (Πρωτάθλημα), εάν σε κάθε
ημερίδα τα ζεύγη έχουν οριστεί να αγωνίζονται με την ίδια σύνθεση, είτε ανά άτομο (Πολυήμερο), εάν η σύνθεση του
ζεύγους επιτρέπεται να αλλάζει ανά ημερίδα (σε αυτή την περίπτωση όμως απαιτούνται τουλάχιστον 3 ημερίδες, βλ.
2.5.14.1.3). Στην γενική κατάταξη κάθε αγώνα απονέμονται επίσης Βαθμοί Διάκρισης, ξεχωριστοί από αυτούς των
ημερίδων.
Για τα Πολυήμερα είναι δυνατόν να οριστεί, είτε από την προκήρυξη είτε από άρθρο του παρόντος κανονισμού, ότι τα
ζεύγη ή οι αθλητές έχουν δικαίωμα να αφαιρέσουν το ποσοστό μιας ημερίδας (το χειρότερο που πέτυχαν) ή να μην
αγωνιστούν μια ημερίδα και στη γενική κατάταξη να υπολογίζονται μόνο τα ποσοστά των υπόλοιπων ημερίδων.
Τα ανεπίσημα αποτελέσματα και οι Βαθμοί Διάκρισης (μη επικυρωμένοι) υπολογίζονται και αναρτώνται αμέσως μετά την
λήξη της ημερίδας. 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.
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2.5.14.1.2 Ημερίδα ζευγών με βαθμολογία ακεραίου top
Στον αγώνα αυτόν, τα συμμετέχοντα ζεύγη βαθμολογούνται σε κάθε διανομή με βαθμολογία ακεραίου top και αθροίζονται
οι βαθμοί του κάθε ζεύγους (matchpoints), για να μετατραπούν τελικώς σε ποσοστό επί τοις εκατό, το οποίο
στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό. Τα συμμετέχοντα ζεύγη κατατάσσονται ως προς το ποσοστό αυτό.
Η ημερίδα μπορεί να είναι "ανεξάρτητη" ή να είναι τμήμα ενός αγώνα μεγαλύτερης έκτασης που αποτελείται από
τουλάχιστον 2 ημερίδες.

2.5.14.1.3 Πολυήμερο ζευγών με ατομική κατάταξη και βαθμολογία ακεραίου top
Ο αγώνας αυτός προκύπτει από την σύνθεση 3 τουλάχιστον ημερίδων ζευγών με βαθμολογία ακεραίου top. Σε αγώνες 5ης
ή 6ης βαθμίδας απαιτούνται τουλάχιστον πέντε (5) ημερίδες.
Υπολογίζεται ο μέσος όρος των ποσοστών, που επέτυχε ο κάθε αθλητής στην κάθε μία ημερίδα του πολυημέρου.
Υπολογίζεται η γενική κατάταξη των συμμετεχόντων ως προς τον μέσο όρο των ποσοστών.
Για να συμπεριληφθεί ένας αθλητής στην γενική κατάταξη, πρέπει σωρευτικά:
α) Να έχει λάβει μέρος τουλάχιστον σε όλες τις ημερίδες πλην μίας
β) να έχει λάβει μέρος στην τελευταία ημερίδα.
Εάν ο αθλητής συμμετάσχει σε όλες τις ημερίδες τότε:
α) εάν πρόκειται για αγώνα 3 ημερίδων, εξαιρείται η ημερίδα με το χαμηλότερο ποσοστό του, εκτός της
τελευταίας.
β) εάν πρόκειται για αγώνα 4 ημερίδων και άνω, εξαιρείται η ημερίδα με το χαμηλότερο ποσοστό του.

2.5.14.1.4 Πρωτάθλημα ζευγών με κατάταξη ανά ζεύγος και βαθμολογία ακεραίου top
Ο αγώνας αυτός προκύπτει από την σύνθεση 2 τουλάχιστον ημερίδων ζευγών με βαθμολογία ακεραίου top.
Στον αγώνα αυτόν συμμετέχουν σε όλες τις ημερίδες τα ίδια ζεύγη.
Υπολογίζεται ο μέσος όρος των ποσοστών που επέτυχε το κάθε ζεύγος στην κάθε μία ημερίδα του πολυημέρου.
Γίνεται η γενική κατάταξη των συμμετεχόντων ζευγών ως προς:
α) τον μέσο όρο των ποσοστών των ημερίδων εάν το top της κάθε ημερίδας δεν ήταν το ίδιο σε όλες τις ημερίδες.
β) το ποσοστό το οποίο θα προκύψει από τον μέσο όρο των βαθμών (matchpoints) όλων των ημερίδων, εάν το top
της κάθε ημερίδας ήταν το ίδιο σε όλες τις ημερίδες.

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 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, και αφ' ετέρου η έγκαιρη αποστολή
και λήψη τους.
2. Η ταυτόχρονη ώρα έναρξης.
Υποχρεωτικά θα πρέπει όλα τα Σωματεία που συμμετέχουν στην διοργάνωση αυτή να αρχίζουν τον αγώνα τους
την ίδια ώρα.
3. Η έγκαιρη λήψη των διανομών
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.
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2.5.14.1.6 Αγώνας ζευγών με νικητές κατά άξονα Α/Δ και Β/Ν
Σε αγώνες που έχουν εγκριθεί από την ΕΟΜ, προβλέπεται από την προκήρυξη του αγώνα και γίνονται με την κατάλληλη
κίνηση, η γενική κατάταξη μπορεί να χωριστεί σε δύο τμήματα, ένα για κάθε άξονα. Επομένως θα υπάρχουν διαφορετικοί
νικητές για κάθε άξονα.
Ισχύουν τα εξής:
Υπολογίζονται καταρχήν οι Βαθμοί Διάκρισης όλων των ειδών που αντιστοιχούν στην ενιαία βαθμολογία,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον παρόντα κανονισμό.
Οι δικαιούχοι ισομοιράζονται στους δύο άξονες, πριν τη στρογγυλοποίηση.
Οι Βαθμοί Διάκρισης που απονέμονται σε κάθε νικητή ισούνται με το 67% των αντιστοίχων ΒΔ της ενιαίας βαθμολογίας.

2.5.14.2 Αγώνας Ζευγών με βαθμολογία Imps/VPs
2.5.14.2.1 Γενικά
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 είναι λιγότερο 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 να έχουν συντήσει τον ίδιο αριθμό αντιπάλων ανά
ημερίδα.
Κατά τα άλλα ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων του παραπάνω κανονισμού 2.5.14.1 Αγώνες Ζευγών με
βαθμολογία ακεραίου top.

2.5.14.2.2 Αγώνας Ζευγών με βαθμολογία Imps/VPs και κίνηση Swiss-Danish
Στον αγώνα αυτόν το κάθε συμμετέχον ζεύγος αντιμετωπίζει σε κάθε ημερίδα ένα ή περισσότερα από τα άλλα ζεύγη. Σε
κάθε γύρο (συνάντηση), 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 με τη χρήση ανάλογης κλίμακας μετατροπής.
Μετά από κάθε γύρο, γίνεται κατάταξη ως προς τα VPs που έχει αποκομίσει το κάθε ζεύγος από τις μέχρι τη στιγμή εκείνη
συναντήσεις. Έτσι, στον επόμενο γύρο, το πρώτο ζεύγος θα συναντήσει το δεύτερο, το τρίτο το τέταρτο, το πέμπτο το
έκτο, κ.ο.κ.
Τα συμμετέχοντα ζεύγη κατατάσσονται τελικά ως προς το σύνολο των VPs που συγκέντρωσαν από όλες τις συναντήσεις.
Ο διοργανωτής, από την προκήρυξη ή με ανακοίνωση, πρέπει να έχει προβλέψει πριν από την έναρξη των αγώνων, εάν και
σε ποιους γύρους επιτρέπεται ένα ζεύγος να αντιμετωπίσει ξανά κάποιο ζεύγος που έχει ήδη αντιμετωπίσει προηγουμένως.
Επίσης, με τον ίδιο τρόπο, πρέπει να έχει προβλέψει αν στην βαθμολόγηση των διανομών συνυπολογίζονται όλα τα
αποτελέσματα ή αφαιρείται ορισμένος αριθμός ακραίων αποτελεσμάτων ή ενισχύεται ο μέσος όρος.
Κατά τα άλλα ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων του παραπάνω κανονισμού 2.5.14.1 Αγώνες Ζευγών με
βαθμολογία ακεραίου top.

2.5.14.3 Αγώνας Ατομικός με βαθμολογία ακεραίου top
Είναι ένας αγώνας ζευγών με βαθμολογία ακεραίου top και ατομική κατάταξη, κατά τον οποίο, σε κάθε γύρο, ο κάθε
συμμετέχων αλλάζει συμπαίκτη με την εφαρμογή της κατάλληλης κίνησης. Στο τέλος αθροίζονται οι βαθμοί (matchpoints)
του κάθε αθλητή για να μετατραπούν τελικώς σε ποσοστό επί τοις εκατό, το οποίο στρογγυλοποιείται στο δεύτερο
δεκαδικό. Οι συμμετέχοντες αθλητές κατατάσσονται ως προς το ποσοστό αυτό.
Το είδος αυτό του αγώνα μπορεί να αποτελείται από μια ή περισσότερες ημερίδες, οπότε ισχύουν οι αντίστοιχες διατάξεις
που αφορούν τα Πολυήμερα ή τα Πρωταθλήματα ζευγών του παρόντος.
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
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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 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 2.5.14.2.4. (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.

2.5.14.4.2 Ημερίδα ομάδων με βαθμολογία Imps/VPs και κίνηση όλοι εναντίον όλων
Στον αγώνα αυτόν oι συμμετέχουσες ομάδες αντιμετωπίζουν η κάθε μία όλες τις άλλες. Σε κάθε συνάντηση, δεν μπορεί να
παίζονται λιγότερες από 2 διανομές. Οι συμμετέχουσες ομάδες κατατάσσονται ως προς το σύνολο των VPs που
συγκέντρωσαν από όλες τις συναντήσεις.
Η ημερίδα μπορεί να είναι "ανεξάρτητη" ή να είναι τμήμα ενός αγώνα μεγαλύτερης έκτασης. Σε περίπτωση ανεξάρτητης
ημερίδας δεν απονέμονται βαθμοί ανά συντάντηση.

2.5.14.4.3 Πολυήμερο ομάδων με βαθμολογία Imps/VPs και κίνηση όλοι εναντίον όλων
Στον αγώνα αυτόν κάθε ομάδα αντιμετωπίζει σε κάθε ημερίδα μία ή περισσότερες από τις άλλες ομάδες. Αφού το
πολυήμερο ολοκληρωθεί, κάθε μία ομάδα θα έχει αντιμετωπίσει όλες τις άλλες. Το πολυήμερο πρέπει να αποτελείται από
τουλάχιστον δύο (2) ημερίδες (ή τουλάχιστον τέσσερις (4) εφόσον πρόκειται για πολυήμερο 5ης ή 6ης βαθμίδας).
Οι συμμετέχουσες ομάδες κατατάσσονται ως προς το σύνολο των VPs που συγκέντρωσαν από όλες τις συναντήσεις.

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 ημερίδες, και το
σύνολο μετατρέπεται εν συνεχεία σε VPs με τη χρήση της αντίστοιχης κλίμακα 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 2.5.14.2.2. Εντός της ίδιας ημερίδας
επιτρέπεται η προσωρινή αντικατάσταση ενός αθλητή σε κάθε ομάδα, με ισχύ της διάταξης 2.2.15.2.2 παράγραφος Α',
όμως οι Βαθμοί Διάκρισης απονέμονται σε μόνο τέσσερις (4) αθλητές.
Στη γενική κατάταξη απονέμονται Βαθμοί Διάκρισης που υπολογίζονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο του πολυημέρου
ομάδων με κίνηση όλοι εναντίον όλων (βλ. άρθρο2.5.14.2.3).
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 2.5.14.2.3).

2.5.14.4.5 Πολυήμερο ομάδων με βαθμολογία Imps/VPs και κίνηση Swiss-Danish
Στον αγώνα αυτόν η κάθε συμμετέχουσα ομάδα αντιμετωπίζει σε κάθε ημερίδα μία ή περισσότερες από τις άλλες ομάδες.
Μετά από κάθε γύρο (συνάντηση), γίνεται κατάταξη ως προς τα VPs που έχει αποκομίσει η κάθε ομάδα από τις μέχρι τη
στιγμή εκείνη συναντήσεις. Στη συνέχεια, δηλαδή στον επόμενο γύρο, η πρώτη ομάδα θα συναντήσει τη δεύτερη, η τρίτη
την τέταρτη, η πέμπτη την έκτη, κ.ο.κ.
Οι συμμετέχουσες ομάδες κατατάσσονται τελικά ως προς το σύνολο των VPs που συγκέντρωσαν από όλες τις
συναντήσεις.
Ο διοργανωτής, από την προκήρυξη ή με ανακοίνωση, πρέπει να έχει προβλέψει πριν από την έναρξη των αγώνων, εάν και
σε ποιους γύρους επιτρέπεται ένα ζεύγος να αντιμετωπίσει ξανά κάποιο ζεύγος που έχει ήδη αντιμετωπίσει προηγουμένως.
Επίσης, με τον ίδιο τρόπο, πρέπει να έχει προβλέψει αν στην βαθμολόγηση των διανομών συνυπολογίζονται όλα τα
αποτελέσματα ή αφαιρείται ορισμένος αριθμός ακραίων αποτελεσμάτων ή ενισχύεται ο μέσος όρος.
Βαθμοί Διάκρισης απονέμονται ανά συνάντηση και στην γενική κατάταξη.
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2.5.14.5 Αγώνες Τρίαθλου (ή πολύαθλου)
2.5.14.5.1 Γενικά
Τρίαθλο (στο εξής αναφέρεται ως τρίαθλο και το οποιοδήποτε "πολύαθλο") είναι ένας πολυήμερος αγώνας, του οποίου το
κάθε "άθλημα" αποτελείται από μία ξεχωριστή μορφή αγώνα, όπως αυτοί περιγράφονται από τον παρόντα κανονισμό.
Ένα άθλημα μπορεί να αποτελείται από μία ή περισσότερες ημερίδες.
Ένα Τρίαθλο αποτελείται από τουλάχιστον 3 αθλήματα.
Η γενική κατάταξη προκύπτει με συνδυασμό των βαθμολογιών των επί μέρους αθλημάτων, έτσι όπως αυτή έχει εγκριθεί
από την αρμόδια επιτροπή της ΕΟΜ (ΣΜΑΔ) και έχει ανακοινωθεί από τον διοργανωτή πριν την έναρξη του πρώτου
αθλήματος.

2.5.14.5.2 Τρόπος υπολογισμού των Βαθμών Διάκρισης
Για να απονεμηθούν Βαθμοί Διάκρισης γενικής κατάταξης σε ένα Τρίαθλο, πρέπει τούτο να αποτελείται από τουλάχιστον
3 αθλήματα τα οποία να ολοκληρωθούν σε τουλάχιστον 4 ημερίδες.
Ως αριθμός δικαιούχων της γενικής κατάταξης καθορίζεται ο μέσος όρος των δικαιούχων κάθε αθλήματος, με
πολλαπλασιασμό: επί ένα 1 για ατομικό, επί 2 για ζεύγη, και επί 5 για ομάδες, πριν τη στρογγυλοποίηση, ώστε ο τελικός
αριθμός δικαιούχων να αναφέρεται, όπως και η τελική κατάταξη σε αθλητές.
Σε κάθε άθλημα:
1. Το κάθε επί μέρους άθλημα, ανήκει στην ίδια βαθμίδα από αυτήν στην οποία έχει υπαχθεί το Τρίαθλο.
2.

Οι Βαθμοί Διάκρισης για το κάθε άθλημα υπολογίζονται με τρόπο, όπως αυτός περιγράφεται στον παρόντα
κανονισμό.

2.5.15 Αγώνες μη προβλεπόμενοι από τον Κανονισμό αυτό
Οι διοργανωτές οφείλουν να διοργανώνουν αγώνες με μορφή που περιγράφεται σαφώς σε μία από τις παραπάνω
κατηγορίες και αφού έχουν ικανοποιηθεί όλες οι προδιαγραφές και περιοριστικές διατάξεις.
Εάν ένας διοργανωτής οργανώσει αγώνες που δεν αναφέρονται σε κάποιο από τα παραπάνω άρθρα, τότε δεν απονέμονται
Βαθμοί Διάκρισης, εκτός εάν έχει δοθεί σχετική άδεια από την ΕΟΜ μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου διοργανωτή,
στην οποία να αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες της οργάνωσης του αγώνα (τρόπος βαθμολογίας, κίνηση, συμμετέχοντες,
έκταση κ.λπ.). Βλ. και το άρθρο 2.2.5 περί υποχρεώσεων των διοργανωτών.

2.5.16 Γενική διάταξη
Οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις νόμων και λοιπών Κανονιστικών Πράξεων σχετικών με το αντικείμενο του παρόντος
Κανονισμού που ισχύουν κάθε φορά, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού.
Αποφασίζεται ομόφωνα το άρθρο 2.5.5 του μέχρι σήμερα ισχύοντος κανονισμού να μεταφερθεί αυτούσιο στον
κανονισμό 2.2 με τον τίτλο «Διατυπώσεις – Υποχρεώσεις Διοργανωτών» και με νέα αρίθμησή του 2.2.4.1 δηλαδή θα
έχει ως κάτωθι:

2.2.4.1 Διατυπώσεις - Υποχρεώσεις Διοργανωτών
Για να απονεμηθούν Βαθμοί Διάκρισης σε αγώνες, που διοργανώνονται από οποιονδήποτε φορέα εκτός από την ΕΟΜ,
πρέπει να πληρούνται απαραίτητα οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

2.2.4.1.1 Άδεια
Η χορήγηση άδειας από την ΕΟΜ για την τέλεση από τα Σωματεία οποιουδήποτε αγώνα 3ης και 4ης βαθμίδας, καθώς και
αγώνα ειδικών κατηγοριών ή ειδικοτήτων. Για τους αγώνες 5ης και 6ης βαθμίδας των Σωματείων η σχετική άδεια της
ΕΟΜ παρέχεται αυτόματα με την εγγραφή του Σωματείου στη δύναμη της ΕΟΜ, με βασική όμως προϋπόθεση ότι ο
αγώνας διεξάγεται στο συνηθισμένο τόπο τέλεσης αγώνων (έδρα) του Σωματείου. Στην άδεια της ΕΟΜ πρέπει να
μνημονεύεται ή να καθορίζεται η βαθμίδα στην οποία ανήκει ή εντάσσεται ο αγώνας.

2.2.4.1.2 Προκήρυξη
Η προκήρυξη του αγώνα, που είναι υποχρεωτική για πρωταθλήματα από 1ης μέχρι και 4ης βαθμίδας, πρέπει:
α) Να είναι πλήρης, δηλαδή να περιέχει όλες τις αναγκαίες για τη διεξαγωγή του αγώνα διατάξεις. Όσες τεχνικές
λεπτομέρειες δεν μπορούν να περιγραφούν στην προκήρυξη (π.χ. συμμετέχοντες, διαχωρισμός ομίλων, επιτροπή
εφέσεων κ.ά.) μπορούν να δοθούν πριν από την έναρξη του αγώνα με τον "Ειδικό Κανονισμό". Η προκήρυξη
πρέπει να υποβάλλεται στην ΕΟΜ και να αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του διοργανωτή δέκα (10) τουλάχιστον μέρες πριν από τη διεξαγωγή του αγώνα. Αν ο αγώνας δεν περιλαμβάνεται στο επίσημο ετήσιο αγωνιστικό
ημερολόγιο της ΕΟΜ, τότε ο διοργανωτής πρέπει να έχει υποβάλει στην ΕΟΜ αίτηση έγκρισης τουλάχιστον 40
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ημέρες προ της ημερομηνίας ενάρξεως του αγώνα. Σε απρόβλεπτες περιπτώσεις το ΔΣ καθορίζει, κατ' εξαίρεση,
τους ειδικότερους όρους της έγκρισης, πρέπει όμως η προκήρυξη να αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του
διοργανωτή δέκα (10) τουλάχιστον μέρες πριν από τη διεξαγωγή του αγώνα. Διατάξεις αντίθετες με τον ΔΚΑΜ ή
τους Κανονισμούς της ΕΟΜ ή τις αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων της ΕΟΜ επιφέρουν τη μη αναγνώριση του
αγώνα. Η ΕΟΜ οφείλει να ειδοποιήσει έγκαιρα τον διοργανωτή, ώστε να διορθώσει ή απαλείψει τις διατάξεις
αυτές. Η αλλαγή όρων της προκήρυξης μπορεί να γίνει τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν από την έναρξη του αγώνα,
διαφορετικά δεν ισχύει. Εν πάση περιπτώσει, καθυστέρηση ειδοποίησης από την ΕΟΜ δεν απαλλάσσει τον
διοργανωτή από τις ευθύνες του.
β) Να αναφέρει τη βαθμίδα, στην οποία ανήκει ή εντάσσεται ο αγώνας και, προκειμένου περί αγώνα μη
περιλαμβανομένου στο επίσημο αγωνιστικό ημερολόγιο της ΕΟΜ, να αναφέρει τα στοιχεία της άδειας (αρ. πρωτ.,
ημερομηνία άδειας) της ΕΟΜ.
γ) Να αναφέρει ότι οι δηλώνοντες συμμετοχή αποδέχονται τις διατάξεις των άρθρων των κανονισμών, που
αναφέρονται σχετικά στη συμμετοχή στους αγώνες.

2.2.4.1.3 Αγώνες κατ' ανάθεση της ΕΟΜ
Το Σωματείο-Διοργανωτής, όταν του ανατίθεται από την ΕΟΜ η διεξαγωγή σταδίου Πανελληνίου Πρωταθλήματος,
πρέπει να έχει φροντίσει ώστε:
α) Να έχει σε άριστη κατάσταση τα υλικά των αγώνων (τράπουλες, θήκες, τσόχες, κουτιά αγορών, καθίσματα, τραπέζια,
κ.λπ.).
β) Να υπάρχει επάρκεια εντύπων φύλλων εφέσεων, καρτών συμβάσεων και γραφικής ύλης γενικά.
γ) Να είναι στην διάθεση του διαιτητή υπολογιστής με τα εγκεκριμένα προγράμματα της ΕΟΜ και η δυνατότητα
πρόσβασης του διαιτητή σε αυτά.
δ) Να υπάρχει μικροφωνική εγκατάσταση στον χώρο των αγώνων.
ε) Να υπάρχει επαρκής φωτισμός, θέρμανση, εξαερισμός και καθαριότητα όλων των χώρων της αίθουσας των αγώνων και
των βοηθητικών χώρων.
στ) Να έχει τοποθετήσει διαχωριστικά (screens) όταν αυτά προβλέπονται από την προκήρυξη.
Όταν διαπιστωθούν οι παραλείψεις και η μη τήρηση των ανωτέρω από το Σωματείο-Διοργανωτή, η ανάθεση μελλοντικών
διοργανώσεων σε αυτό θα αναβάλλεται επ’ αόριστον και μέχρις ότου διαβεβαιώσει γραπτώς την ΕΟΜ ότι ήρθησαν οι
παραλείψεις και καλύφθηκαν οι ελλείψεις που διαπιστώθηκαν.
Η μη καταγραφή από τον διαιτητή της πραγματικής κατάστασης στο φύλλο αγώνος, θα συνεπάγεται την πειθαρχική του
δίωξη.

2.2.4.1.4 Διοργανώσεις τρίτων
Για τους αγώνες που διοργανώνονται από τρίτους (όχι Σωματεία-Μέλη της ΕΟΜ), η σχετική απόφαση της ΕΟΜ με την
οποία αποδέχεται την τέλεση του αγώνα υπό την αιγίδα της, προϋποθέτει ότι ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις άδειας
τέλεσης και προκήρυξης του αγώνα (βλ. άρθρο 2.2.5.2).

2.2.4.1.5 Διεθνείς αγώνες - Φεστιβάλ
Ειδικά για αγώνες που έχουν χαρακτήρα Διεθνούς Φεστιβάλ, το σχέδιο της προκήρυξης (ή γενικά φυλλαδίου του
διοργανωτή) πρέπει να υποβάλλεται στην ΕΟΜ πριν εκτυπωθεί και αποσταλεί στο εξωτερικό. Σε αντίθετη περίπτωση η
ΕΟΜ μπορεί να προσθέσει ή να απαλείψει διατάξεις αντίθετες με κανονισμούς κ.λπ. και μπορεί να επιφυλαχθεί:
α) Σε ό,τι αφορά στην ένταξη του αγώνα σε κάποια βαθμίδα,
β) Σε ό,τι αφορά στην απονομή ΒΜ, και
γ) Σε ό,τι αφορά στην παροχή της αιγίδας της.

2.2.4.1.6 Παράδοση Φύλλων Αγώνος - Προθεσμίες υποβολής
Τα αποτελέσματα κάθε αγώνα πρέπει να ανακοινώνονται πριν από την έναρξη της επομένης ημερίδας και τα οριστικά να
ανακοινώνονται και γνωστοποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο στην ΕΟΜ (παράδοση αποτελεσμάτων ή δισκέτας με το
αρχείο ΕΟΜ, φαξ, e-mail, κ.λπ.), εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη του αγώνα, όταν πρόκειται για
Πανελλήνιες διοργανώσεις.
Ο διοργανωτής του αγώνα πρέπει να υποβάλλει στην ΕΟΜ, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήξη του αγώνα, "Φύλλο
Αγώνος" (ΦΑ ή "Φύλλο Βαθμολογίας"), συνοδευόμενο από τα αντίστοιχα δικαιώματα της ΕΟΜ, αν υφίστανται, με
υπογραφές διαιτητή και διοργανωτή, που να περιέχει:
α) Την ημερομηνία(ες) του αγώνα
β) Τα στοιχεία του διοργανωτή και του διαιτητή
γ) Την περιγραφή του είδους και της κίνησης του αγώνα
δ) Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τους τυχόν περιορισμούς
ε) Τα ονοματεπώνυμα των δικαιούχων ΜΡ και ΧΒΝ και τους βαθμούς που δικαιούνται.
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ζ) Τον Αριθμό Μητρώου Αγώνων Σωματείων (ΑΜΑΣ).
Διευκρινίζεται ότι όπου αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό ο όρος "Φύλλο βαθμολογίας" ή "Φύλλο Αγώνος", εννοείται
ότι εμπεριέχεται και η μορφή ηλεκτρονικών αρχείων κομπιούτερ υπό τύπον αρχείου (format), εγκεκριμένο από την ΕΟΜ.
Η παραπάνω προθεσμία των 15 ημερών μπορεί να παραταθεί μέχρι και την 15η του επόμενου μήνα, προκειμένου για
συνολική υποβολή όλων των ΦΑ του μηνός από Σωματείο (αφορά τις διοργανώσεις του).
Η αναγραφή ανακριβών στοιχείων στο ΦΑ αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα και συνεπάγεται για τους
διοργανωτές και τους διαιτητές τις προβλεπόμενες κυρώσεις από τον Πειθαρχικό Κανονισμό.
Τελικά, η παραβίαση των προθεσμιών υποβολής των ΦΑ μέχρι δυο (2) μήνες μετά το χρόνο διεξαγωγής τους, συνεπάγεται
την μη προσμέτρηση των αγώνων, των οποίων τα ΦΑ υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα στο ενεργητικό του Σωματείου. Η ποινή
αυτή θα κοινοποιείται στα Σωματεία και στους αθλητές με σχετική ανακοίνωση. Σε περίπτωση υποτροπής εντός διετίας, ο
διοργανωτής, εκτός των παραπάνω, χάνει το δικαίωμα διεξαγωγής του αμέσως επομένου πρωταθλήματός του 3ης
βαθμίδας (εφ' όσον δεν έχει προκηρυχτεί ακόμα, διαφορετικά το αμέσως επόμενο).
Η περίπτωση μη υποβολής Φύλλων Αγώνος (ΦΑ) συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος ο πρόεδρος έλυσε τη συνεδρίαση της Γ.Σ και το παρόν πρακτικό θα υποβληθεί προς
έγκριση στη Γ.Γ.Α.
Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.

Ο Γραμματέας της Γ.Σ.

Εμ. Χατζηδάκης

Γ. Κυριακίδης
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