Αθήνα, 03/01/2017
αρ. πρωτ.:20

Η Ε.Γ.Ο.ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΤΟ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ SENIORS 2016-2017
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/1/2017 - ΚΥΡΙΑΚΗ 15/1/2017

ΑΙΘΟΥΣΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
SENIORS

MATRIX BOWLING
1ο χλμ. Λαμίας – Αθηνών, ΛΑΜΙΑ (τηλ.: 22310 28006) Διάδρομοι 10
Υπευθ. Διοργάνωσης: Αλέστας Ιωάννης : (τηλ:6944375002)
Διαιτητής: Κόρακα Άννα

Για την Ομοσπονδία 5€ (καταβολή μέσω συλλόγων)
Δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος παιχνιδιών.
Τα παιχνίδια πληρώνονται από τον κάθε παίκτη απευθείας στην αίθουσα.

ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κόστος παιχνιδιών 15€.
Δεν υπάρχει καμία χρέωση για τη συμμετοχή στα τελικά της διοργάνωσης.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ημερομηνία λήξης δηλώσεων ή ακύρωσης συμμετοχών, ορίζεται η
12/1/2017.
Για κάθε μη έγκαιρη ακύρωση ή μη εμφάνιση αθλητή/ριας στη διοργάνωση, ο
Σύλλογος υποχρεούται στην καταβολή του παραβόλου (5€)

ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο site των αγώνων www.egobowling.gr
Έναρξη εγγραφών: 5/1/2017 12:00
Λήξη ακυρώσεων συμμετοχών: 12/1/2017 18:00

FORMAT ΑΓΩΝΩΝ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι αθλητές/τριες ανήκουν στην κατηγορία SENIOR, σύμφωνα με τον
Εσωτερικό Κανονισμό για το άθλημα του Μπόουλινγκ της Ε.Γ.Ο. Το χάντικαπ ορίζεται σε μια (1) κορύνα για
κάθε χρόνο, πάνω από τα πενήντα (50) έτη, ενώ για τις γυναίκες, εκτός του χάντικαπ, λόγω ηλικίας, θα
υπάρχει επιπλέον χάντικαπ οκτώ (8) κορύνες ανά παιχνίδι.
Όλοι οι συμμετέχοντες/χουσες, θα αγωνιστούν σε έξι (6) προκριματικά παιχνίδια σε σύνολο κορυνών.
Στην επόμενη φάση θα προκριθούν οι τριάντα (30) πρώτοι αθλητές/τριες. Σε περίπτωση ισοβαθμίας την
υψηλότερη θέση καταλαμβάνει ο αθλητής/τρια με το καλύτερο τελευταίο παιχνίδι, προτελευταίο κ.ο.κ.,
χωρίς το χάντικαπ.
Οι αθλητές/τριες που τερμάτισαν στις θέσεις 11 - 30 θα αγωνιστούν σε δύο (2) παιχνίδια σύνολο κορυνών
και θα προκριθούν οι δέκα (10) με το μεγαλύτερο σύνολο κορυνών. Οι δέκα (10) που θα προκριθούν, μαζί με
τους αθλητές/τριες που κατέλαβαν τις θέσεις 1 – 10 θα παίξουν δύο (2) παιχνίδια, σύνολο κορυνών και θα
προκριθούν οι οκτώ (8) με το μεγαλύτερο σύνολο. Οι οκτώ (8) προκριθέντες θα παίξουν δύο (2) παιχνίδια
σύνολο κορυνών και στην τελική φάση θα προκριθούν οι τέσσερις (4) με το μεγαλύτερο σύνολο. Οι τέσσερις
(4) προκριθέντες θα παίξουν ο 1ος με τον 4ο και ο 2ος με τον 3ο ένα (1) παιχνίδι σύνολο κορυνών. Οι δύο (2)
νικητές θα παίξουν μεταξύ τους σε ένα (1) παιχνίδι σύνολο κορυνών για να αναδειχτεί ο νικητής/τρια της
διοργάνωσης.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνετε ο αθλητής/τρια με το μεγαλύτερο τελευταίο παιχνίδι, προτελευταίο
κ.ο.κ., χωρίς το χάντικαπ και σε νέα ισοβαθμία αυτός/η που είχε την καλύτερη θέση στην προηγούμενη
φάση. Στην τελική φάση (ημιτελικά και τελικό) των τεσσάρων προκριθέντων σε περίπτωση ισοβαθμίας, αυτή
θα λύνεται με το σύστημα της μιας μπαλιάς (“roll off”).
Θα βραβευτούν οι τέσσερις (4) πρώτοι της τελικής φάσης και οι τρείς (3) πρώτες γυναίκες καθώς και το
καλύτερο παιχνίδι ανδρών και γυναικών χωρίς το HDCP.
Σημείωση1: Σε όλες τις φάσεις εκτός των τελικών όλοι οι αθλητές/τριες, μετακινούνται ένα διάδρομο
δεξιά ανά παιχνίδι
Σημείωση 2: Θα γίνει συντήρηση διαδρόμων πριν τα προημιτελικά.
Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας των τελικών της διοργάνωσης.
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Οι Σύλλογοι, από την συμμετοχή και τις επιδόσεις των αθλητών και αθλητριών τους, στη διοργάνωση
“Πανελλήνιο Πρωτάθλημα SENIORS”, θα λαμβάνουν βαθμούς, που θα προσμετρούνται στην γενική
βαθμολογία Συλλόγων, για την ανάδειξη των Πρωταθλητών Συλλόγων Ελλάδας της Αγωνιστικής Περιόδου
2016 – 2017.
Οι αθλητές και αθλήτριες, από την συμμετοχή τους στο “Πανελλήνιο Πρωτάθλημα SENIORS”, δεν
λαμβάνουν βαθμούς που προσμετρούνται στην Ατομική Βαθμολόγηση των αθλητών και αθλητριών για την
πρόκρισή τους στα Τελικά της διοργάνωσης ανά κατηγορία Μ.Ο.

ΓΚΡΟΥΠ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΩΝ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/12 10:00 30 ΘΕΣΕΙΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/12 14:00 30 ΘΕΣΕΙΣ *
* Προτεραιότητα έχουν οι αθλητές/αθλήτριες εκτός Λαμίας
**Σε περίπτωση περισσοτέρων συμμετοχών θα πραγματοποιηθεί γκρουπ την Παρασκευή
13/1/2017 και ώρα 18:00
ΛΑΔΩΜΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: Η σχεδίαση του λαδώματος για την αίθουσα της Λαμίας, είναι ευγενική
προσφορά του κ. Μάριου Νικολαΐδη με την ονομασία, MATRIX

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
 Σε περίπτωση ισοβαθμίας στις τελικές φάσεις Α και Β καθώς και στα προημιτελικά θα κερδίζει το
καλύτερο τελευταίο παιχνίδι, προτελευταίο κ.ο.κ., χωρίς HDCP. Σε περίπτωση διπλής ή τριπλής
ισοβαθμίας θα κερδίζει ο αθλητής/τρια με την καλύτερη κατάταξη στην προηγούμενη φάση. Σε
περίπτωση ισοβαθμίας στην τελική φάση Γ, αυτή θα λύνεται με την διαδικασία roll-off μίας μπαλιάς.
 Σε όλες τις ισοβαθμίες δεν θα λαμβάνεται υπ’ όψιν το HDCP.
 Το format των αγώνων μπορεί να αλλάζει, ανάλογα με την διαθεσιμότητα των αιθουσών.
 Η κατάταξη των αθλητών/αθλητριών στα τελικά, που προκρίνονται στην επόμενη φάση, θα γίνεται με
βάση τις κορύνες που έκαναν στη συγκεκριμένη φάση.
 Η τελική κατάταξη των αθλητών/αθλητριών, θα γίνεται με βάση τον συνολικό Μ.Ο. τους στην
εκάστοτε διοργάνωση για όσους αποκλείονται στην ίδια φάση των αγώνων.

