Αθήνα,22/03/2017
αρ. πρωτ.:1871

Η Ε.Γ.Ο.ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΤΟΝ 4o ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΡΟ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BOWLING 2016 - 2017
ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ 4-04-2017 ΕΩΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 9-04-2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΑΓΩΝΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΥΠ.Κ.Ε.) ΑΓΩΝΕΣ: ΛΑΜΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Π.Ν.Ε.) ΑΓΩΝΕΣ: ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΑΘΗΝΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΑΙΘΟΥΣΕΣ
ΤΕΤΑΡΤΟΥ (4ου)
ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΥ
ΓΥΡΟΥ

ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

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

Π.Ν.Ε. ΑΘΗΝΑ – SPORT PARK
1o χλμ. Λ. Πικερμίου Σπατών ΣΠΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (τηλ.: 210 6635835)
Υπευθ. Διοργάνωσης: Αδαμίδης Παναγιώτης (τηλ:6977357317)
Διαιτητές: Λεβέντης Δημήτριος, Καλός Δημήτριος,
Για την Ομοσπονδία 5€ (καταβολή μέσω συλλόγων)
Δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος παιχνιδιών.
Τα παιχνίδια πληρώνονται από τον κάθε παίκτη απευθείας στην αίθουσα.
Κόστος παιχνιδιών 15€.
Δεν υπάρχει καμία χρέωση για τη συμμετοχή στα τελικά της διοργάνωσης.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ημερομηνία λήξης δηλώσεων ή ακύρωσης συμμετοχών, ορίζεται η
02/04/2017
Για κάθε μη έγκαιρη ακύρωση ή μη εμφάνιση αθλητή αθλήτριας στην
διοργάνωση, ο Σύλλογος υποχρεούται στην καταβολή του παραβόλου (5€)

Στο site των αγώνων www.egobowling.gr
Έναρξη εγγραφών: 28/03/2017 13:00
Λήξη ακυρώσεων συμμετοχών: 02/04/2017 18:00

FORMAT ΑΓΩΝΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑΣ
Oι αθλητές και αθλήτριες της Βορείου και Δυτικής Ελλάδας θα αγωνιστούν στην Λαμία μέχρι να
προστεθούν και άλλες αίθουσες στην περιφέρεια τους.
Για την πρόκριση στα τελικά, οι αθλητές και αθλήτριες θα αγωνιστούν σε 6 παιχνίδια σύνολο κορυνών, με
τους αθλητές και αθλήτριες Β κατηγορίας να λαμβάνουν 4 κορύνες HDCP και τους αθλητές και αθλήτριες C
κατηγορίας, 8 κορύνες HDCP για κάθε παιχνίδι.
Σημείωση: Σε καμία περίπτωση οι καθαρές κορύνες μαζί με το HDCP δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 300
(τριακόσια) σαν σκορ σε κάθε παιχνίδι.
Με την ολοκλήρωση κάθε παιχνιδιού οι αθλητές/τριες μετακινούνται έναν διάδρομο δεξιά σε όλες τις φάσεις
εκτός της Γ φάσης.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας στα τελικά προκρίνεται το καλύτερο τελευταίο παιχνίδι, προτελευταίο κ.ο.κ.,
χωρίς το HDCP.
Για την τελική φάση της διοργάνωσης, προκρίνονται οι τριάντα τέσσερις (34) πρώτοι άνδρες και οκτώ(8)
πρώτες γυναίκες.
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΦΑΣΕΩΝ
Τελικά - Φάση Α'
Οι αθλητές που κατέλαβαν τις θέσεις 5-34 στα προκριματικά, αγωνίζονται σε τρία (3) παιχνίδια σύνολο
κορυνών και προκρίνονται οι οκτώ(8).
Τελικά - Φάση Β'
Οι οκτώ (8) αθλητές που προκρίθηκαν από την φάση Α', μαζί με τους αθλητές που κατέλαβαν τις θέσεις 1-4
στα προκριματικά, καθώς και οι οκτώ (8) γυναίκες που προκρίθηκαν αγωνίζονται σε τρία (3) παιχνίδια,
σύνολο κορυνών, και προκρίνονται τέσσερις(4) άνδρες και τέσσερις(4) γυναίκες.
Με την ολοκλήρωση κάθε παιχνιδιού οι αθλητές/τριες μετακινούνται έναν διάδρομο δεξιά.
Τελικά - Φάση Γ'
Οι τέσσερις (4) αθλητές και αθλήτριες που προκρίθηκαν από την φάση Β' παίζουν ένα παιχνίδι ο 1ος/1η με
τον 4ο /4η και ο 2ος /2η με τον 3ο /3η . Οι δύο νικητές νικήτριες παίζουν ένα (1) παιχνίδι τελικό.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνεται ο αθλητής/τρια με το μικρότερο HDCP και σε περίπτωση νέας
ισοβαθμίας αυτή θα λύεται με roll off μιας μπαλιάς.
Σημείωση: Καθ’ όλη την διάρκεια των τελικών οι αθλητές και αθλήτριες Β και C κατηγορίας αγωνίζονται με
το αντίστοιχο HDCP.
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ΓΚΡΟΥΠ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΩΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 05/04 17:45 30 ΘΕΣΕΙΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 08/04 13:30 30 ΘΕΣΕΙΣ *
* Προτεραιότητα έχουν οι αθλητές/αθλήτριες εκτός Λαμίας
ΛΑΔΩΜΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: Kegel Kode Challenge Series – 4239 (40 uL TR)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Για την πρόκριση στα τελικά, οι αθλητές και αθλήτριες θα αγωνιστούν σε έξι (6) παιχνίδια σύνολο κορυνών.
Στα τελικά προκρίνονται οι είκοσι (20) πρώτοι άντρες από κάθε κατηγορία και οι οκτώ (8) πρώτες γυναίκες
από κάθε κατηγορία.
Με την ολοκλήρωση κάθε παιχνιδιού οι αθλητές/τριες μετακινούνται έναν διάδρομο δεξιά σε όλες τις φάσεις
εκτός τη Γ’ φάσης.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας στα τελικά προκρίνεται το καλύτερο τελευταίο παιχνίδι, προτελευταίο κ.ο.κ

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΦΑΣΕΩΝ
Τελικά - Φάση Α'
Οι είκοσι (20) πρώτοι αθλητές από κάθε κατηγορία που προκρίθηκαν παίζουν τρία (3) παιχνίδια σύνολο
κορυνών, με το 50% των κορυνών από τα προκριματικά να αθροίζεται στο σύνολο αυτό, και προκρίνονται οι
δέκα (10) πρώτοι αθλητές από κάθε κατηγορία.
Τελικά - Φάση Β'
Οι δέκα (10) αθλητές από κάθε κατηγορία, που προκρίθηκαν από την Φάση Α’, μαζί με τις οκτώ (8)
αθλήτριες από κάθε κατηγορία, που προκρίθηκαν από τα προκριματικά, παίζουν τρία (3) παιχνίδια σύνολο
κορυνών, με το σύνολο κορυνών της Φάσης Α’ (σύνολο τριών (3) παιχνιδιών συν 50% των προκριματικών)
να αθροίζεται σε αυτό, και προκρίνονται οι τέσσερις (4) άντρες και οι τέσσερις (4) γυναίκες από κάθε
κατηγορία.
Τελικά - Φάση Γ'
Οι τέσσερις (4) αθλητές και αθλήτριες από κάθε κατηγορία που προκρίθηκαν από την φάση Β' παίζουν ένα
παιχνίδι ο 1ος/1η με τον 4ο /4η και ο 2ος /2η με τον 3ο /3η . Οι δύο νικητές νικήτριες παίζουν ένα (1) παιχνίδι
τελικό.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνεται ο αθλητής/τρια με το μικρότερο HDCP και σε περίπτωση νέας
ισοβαθμίας αυτή θα λύεται με roll off μιας μπαλιάς.
Σημείωση: Οι κορύνες δεν ακολουθούν στην Φάση Γ’. Η διαίρεση των κορυνών στρογγυλοποιείται σε
ακέραιο αριθμό προς τα κάτω. Πριν την Φάση Γ’ θα γίνει συντήρηση διαδρόμων.

ΓΚΡΟΥΠ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΩΝ
ΤΡΙΤΗ
04/04 18:00 - 36 ΘΕΣΕΙΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ
05/04 18:00 - 36 ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕΜΠΤΗ
06/04 18:00 - 36 ΘΕΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07/04 18:00 - 36 ΘΕΣΕΙΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ
04/04 08:45 - 36 ΘΕΣΕΙΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ
04/04 13:30 - 36 ΘΕΣΕΙΣ*
Σε περίπτωση περισσοτέρων συμμετοχών τα γκρουπ του Σαββάτου θα γίνουν 42 θέσεων.
Το γκρουπ του Σαββάτου στις 13,30 θα είναι διαθέσιμο και για τους αθλητές/ριες των Αθηνών το
Σαββατο στις 01-04-2017 από τις 18.00μμ
*Προτεραιότητα σε αθλητές/αθλήτριες εκτός Αθήνας
ΛΑΔΩΜΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: KEGEL Recreation Series Bourbon Street 6240

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
 Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην φάση Α’ και Β’ των τελικών θα κερδίζει το καλύτερο τελευταίο
παιχνίδι, προτελευταίο κ.ο.κ., σε περίπτωση διπλής ή τριπλής ισοβάθμιας 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.
 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.

 Οι αθλητές/τριες που δεν προσέλθουν να αγωνιστούν στην τελική φάση της διοργάνωσης θα
λαμβάνουν μόνο το βαθμό συμμετοχής, ανεξάρτητα της θέσης τους στην τελική κατάταξη.
 10’ δοκιμαστικές και σε κάθε αλλαγή Φάσης στα τελικά.
 Συντήρηση διαδρόμων κάθε 6 παιχνίδια ανάλογα με το format.
 Βραβεύονται, το καλύτερο παιχνίδι αντρών, γυναικών, καθώς και οι τέσσερις (4) πρώτοι από κάθε
κατηγορία. Α, Β, C, ανδρών και γυναικών.
 Εμφάνιση
Άντρες: Μπλούζα λαιμόκοψη κοντό μανίκι ή πόλο ή πουκάμισο, παντελόνι υφασμάτινο
Γυναίκες: Μπλούζα λαιμόκοψη κοντό μανίκι ή πόλο ή πουκάμισο, παντελόνι υφασμάτινο, βερμούδα
υφασμάτινη, σορτς υφασμάτινο, αθλητική φούστα
 Μετά την λήξη ακυρώσεων θα δίνεται η δυνατότητα αλλαγής (όχι ακύρωσης) του γκρουπ μέχρι και 5
ώρες πριν την έναρξη του γκρουπ
 Θα είναι εφικτή η αντικατάσταση αθλητή με άλλον αθλητή του ιδίου συλλόγου μέχρι και 5 ώρες πριν
την έναρξη του γκρουπ, και εφ’ όσον ενημερώσει ο ακυρώσας τους διαιτητές.
 Για οποιαδήποτε λεπτομέρεια δεν έχει αναφερθεί στην παρούσα προκήρυξη, αρμόδια είναι η ΤΕΜ.

Η συμμετοχή στους αγώνες σημαίνει την ανάγνωση και αποδοχή της προκήρυξης
για τον συγκεκριμένο περιφερειακό γύρο.

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ E.T.B.F.

ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ
ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

