ΓΡΑΦΕΙΑ: Λ. Κηφισίας 37 - ΟΑΚΑ
Κτίριο Δ (Πρώην Ξενώνες),
Έναντι Πυροσβεστικού Σταθμού
151 23 Μαρούσι
Τηλ.: 210 98 82 458, 210 98 44 019
Fax: 210 98 87 329
OFFICES: 37 Kifissias Ave. – OAKA
D Building (Former Athletes Guesthouse)
Opposite Fire Station
151 23 Maroussi, Greece
Tel.: 210 98 82 458, 210 98 44 019
Fax: 210 98 87 329
e-mail: ego@otenet.gr

Αθήνα, 23/10/17
αρ. πρωτ.6539

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Η Ε.Γ.Ο. προκηρύσσει τον 1ο Περιφερειακό Γύρο του Πανελληνίου Ατομικού Πρωταθλήματος
Bowling 2017-2018 από Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017 μέχρι Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2017.
Περιφέρειες διεξαγωγής
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΛΑΜΙΑ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ(ΚΕΡΚΥΡΑ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΑΘΗΝΑ)
Αίθουσες διεξαγωγής των αγώνων

ΛΑΜΙΑ: MATRIX BOWLING 1ο χλμ. Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών τηλ. 2231 028006
Διάδρομοι 10
Υπεύθυνος Διοργάνωσης : Αλέστας Ιωάννης
Διαιτητής: Κόρακα Άννα
ΚΕΡΚΥΡΑ: STARBOWL Αλυκές Ποταμού τηλ. 2661023260
Διάδρομοι 12
Υπεύθυνος Διοργάνωσης : Κασσιώτης Γιάννου
Διαιτητής : Αργυρός Σπύρος
ΑΤΤΙΚΗ:STRIKEBOWL ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Λ. Αθηνών 336 τηλ. 2105323306
Διάδρομοι 16
Υπεύθυνος Διοργάνωσης: Αδαμίδης Παναγιώτης
Διαιτητές: Λεβέντης Δημήτρης, Καλός Δημήτρης, Σταμούλης Παναγιώτης
Συνολικό Κόστος συμμετοχής 20.00€
Για την Ομοσπονδία 2€ (Κατάθεση μέσω συλλόγων μέχρι την Πέμπτη 2/11/2017 στον λογαριασμό
της ΕΓΟ. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του ανωτέρω ποσού ,για τον συνολικό αριθμό των συμμετοχών
του κάθε σωματείου στον λογαριασμό της ΕΓΟ, θα ακυρώνει όλες τις συμμετοχές του συγκεκριμένου
σωματείου).
Το υπόλοιπο κόστος θα καταβάλετε στην αίθουσα.
Δεν υπάρχει καμία χρέωση στα τελικά.
Δηλώσεις συμμετοχής
Έναρξη εγγραφών 26/10/2017 ώρα 18:00 μμ, λήξη εγγραφών 1/11/2017 ώρα 18,00μμ.

Τρόπος διεξαγωγής αγώνων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Λόγω μη ύπαρξης συνεργαζόμενης αίθουσας στην Περιφέρεια Βορείου Ελλάδος, οι Αθλητές-τριες που
ανήκουν στην Περιφέρεια αυτή, μπορούν να αγωνίζονται στην Περιφέρεια Κεντρικής Ελλάδος ,μέχρι την
ύπαρξη αίθουσας στην Περιφέρεια Βορείου Ελλάδος.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Για την πρόκριση στα τελικά οι αθλητές και αθλήτριες αγωνί ζονται σε 6 παιχνίδια σύνολο κορινών. Για
τις αθλήτριες όλες οι κατηγορίες μέσου όρου αγωνίζονται μαζί με χάντικαπ ανά κατηγορία (Β’ κατηγορία
γυναικών 4 κορίνες ανά παιχνίδι και Cκατηγορία γυναικών 8 κορίνες ανά παιχνίδι). Κάθε παιχνίδι μαζί
με το χάντικαπ δεν μπορεί να ξεπερνά το 300 σε άθροισμα. Το ίδιο θα συμβεί και για τους αθλητές εάν
δεν συμπληρώνουν 50 συμμετοχές στον περιφερειακό γύρο αθροιστικά σε όλες τις κατηγορίες, δηλαδή
θα παίζουν και οι τρείς κατηγορίες μαζί (A’,B&C) όπως και οι γυναίκες . Με την ολοκλήρωση κάθε
παιχνιδιού οι αθλητές/αθλήτριες μετακινούνται ένα ζευγάρι διαδρόμων δεξιά. Σε περίπτωση ισοβαθμίας
στα τελικά προκρίνεται το καλύτερο τελευταίο παιχνίδι, σε νέα ισοπαλία το δεύτερο από το τέλος
παιχνίδι καιο.κ.ε. Στα τελικά προκρίνονται οι πρώτοι 16 αθλητές και 8 πρώτες αθλήτριες ανεξαρτήτως
κατηγορίας μέσου όρου.
Τελικά Φάση Α' Οι αθλητές που κατέλαβαν τις 16 πρώτες θέσεις στα προκριματικά παίζουν σε
γκρουπ των τεσσάρων δύο παιχνίδια και προκρίνονται οι δύο πρώτοι σε κάθε γκρουπ σύνολο κορυνών.
Τελικά Φάση Β' Οι 8 αθλητές που προκρίθηκαν από την 1 η φάση μαζί με τις8 αθλήτριες που
προκρίθηκαν στα τελικά αγωνίζονται σε 4 γκρουπ των τεσσάρων δύο παιχνίδια και προκρίνονται οι 2
πρώτοι σε κάθε γκρουπ και σε κάθε κατηγορία, σύνολο κορυνών.
Τελικά Φάση Γ' Οι 4 αθλητές και οι 4 αθλήτριες που προκρίθηκαν από την φάση Β’ αγωνίζονται σε 2
γκρουπ των τεσσάρων δύο παιχνίδια και προκρίνονται οι 2 πρώτοι στο γκρουπ των ανδρών και οι 2
πρώτες στο γκρουπ γυναικών για να παίξουν τελικό.
Τελικά Φάση Δ' Οι 2 αθλητές και οι 2 αθλήτριες αγωνίζονται σε ένα παιχνίδι το μικρότερο παιχνίδι
καταλαμβάνει την 2η θέση στον γύρο και το μεγαλύτερο την 1η θέση.
Οι αθλητές και οι αθλήτριες που αποχωρούν στα τελικά στις φάσεις Α΄,Β΄,Γ’ κατατάσσονται ανάλογα
την φάση που αποχώρησαν και με την θέση που κατέλαβαν στα προκριματικά.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας το μεγαλύτερο τελευταίο παιχνίδι στην φάση, σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας
με το καλύτερο προτελευταίο παιχνίδι και σε νέα ισοβαθμία με την καλύτερη θέση πρόκρισης στα τελικά.
Ο τρόπος που θα αγωνιστούν στους διαδρόμους στις φάσεις των τελικών είναι ο ακόλουθος:
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Για την πρόκριση στα τελικά οι αθλητές και αθλήτριες αγωνίζονται σε 6 παιχνίδια σύνολο κορινών. Για
τις αθλήτριες όλες οι κατηγορίες μέσου όρου αγωνίζονται μαζί με χάντικαπ ανά κατηγορία (Β’ κατηγορία
γυναικών 4 κορίνες ανά παιχνίδι και Cκατηγορία γυναικών 8 κορίνες ανά παιχνίδι). Κάθε παιχνίδι μαζί
με το χάντικαπ δεν μπορεί να ξεπερνά το 300 σε άθροισμα. Το ίδιο θα συμβεί και για τους αθλητές εάν
δεν συμπληρώνουν 50 συμμετοχές στον περιφερειακό γύρο αθροιστικά σε όλες τις κατηγορίες, δηλαδή
θα παίζουν και οι τρείς κατηγορίες μαζί (A’,B&C) όπως και οι γυναίκες . Με την ολοκλήρωση κάθε
παιχνιδιού οι αθλητές/αθλήτριες μετακινούνται ένα ζευγάρι διαδρόμων δεξιά. Σε περίπτωση ισοβαθμίας
στα τελικά προκρίνεται το καλύτερο τελευταίο παιχνίδι, σε νέα ισοπαλία το δεύτερο από το τέλος
παιχνίδι και ο.κ.ε. Στα τελικά προκρίνονται οι πρώτοι 16 αθλητές και 8 πρώτες αθλήτριες ανεξαρτήτως
κατηγορίας μέσου όρου.
Τελικά Φάση Α' Οι αθλητές που κατέλαβαν τις 16 πρώτες θέσεις στα προκριματικά παίζουν σε
γκρουπ των τεσσάρων δύο παιχνίδια και προκρίνονται οι δύο πρώτοι σε κάθε γκρουπ σύνολο κορυνών.
Τελικά Φάση Β' Οι 8 αθλητές που προκρίθηκαν από την 1 η φάση μαζί με τις8 αθλήτριες που
προκρίθηκαν στα τελικά αγωνίζονται σε 4 γκρουπ των τεσσάρων δύο παιχνίδια και προκρίνονται οι 2
πρώτοι σε κάθε γκρουπ και σε κάθε κατηγορία, σύνολο κορυνών.
Τελικά Φάση Γ' Οι 4 αθλητές και οι 4 αθλήτριες που προκρίθηκαν από την φάση Β’ αγωνίζονται σε 2
γκρουπ των τεσσάρων δύο παιχνίδια και προκρίνονται οι 2 πρώτοι στο γκρουπ των ανδρών και οι 2
πρώτες στο γκρουπ γυναικών για να παίξουν τελικό.
Τελικά Φάση Δ' Οι 2 αθλητές και οι 2 αθλήτριες αγωνίζονται σε ένα παιχνίδι το μικρότερο παιχνίδι
καταλαμβάνει την 2η θέση στον γύρο και το μεγαλύτερο την 1η θέση.Οι αθλητές και οι αθλήτριες που
αποχωρούν στα τελικά στις φάσεις Α΄,Β΄,Γ’ κατατάσσονται ανάλογα την φάση που αποχώρησαν και με
την θέση που κατέλαβαν στα προκριματικά.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας το μεγαλύτερο τελευταίο παιχνίδι στην φάση, σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας
με το καλύτερο προτελευταίο παιχνίδι και σε νέα ισοβαθμία με την καλύτερη θέση πρόκρισης στα τελικά.
Ο τρόπος που θα αγωνιστούν στους διαδρόμους στις φάσεις των τελικών είναι ο ακόλουθος:
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Για την πρόκριση στα τελικά οι αθλητές και αθλήτριες αγωνίζονται σε 6 παιχνίδια σύνολο κορυνών. Οι
αθλητές της B’ &C’ κατηγορίας θα αγωνίζονται μαζί όπως και οι αθλήτριες σε όλες τις κατηγορίες μέσου
με χάντικαπ ανά κατηγορία (C’ κατηγορία ανδρών 8κορίνες ανά παιχνίδι, Β’ κατηγορία γυναικών 4
κορίνες ανά παιχνίδι και C’κατηγορία γυναικών 8 κορίνες ανά παιχνίδι). Κάθε παιχνίδι μαζί με το
χάντικαπ δεν μπορεί να ξεπερνά το 300 σε άθροισμα. Με την ολοκλήρωση κάθε παιχνιδιού οι
αθλητές/αθλήτριες μετακινούνται ένα ζευγάρι διαδρόμων δεξιά. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στα τελικά
προκρίνεται το καλύτερο τελευταίο παιχνίδι, σε νέα ισοπαλία το δεύτερο από το τέλος παιχνίδι καιο.κ.ε.
Στα τελικά προκρίνονται οι πρώτοι 18 πρώτοι αθλητές της Α’ κατηγορίαςμέσου όρου, οι 48 πρώτοι
αθλητές B’&C’ κατηγορίαςμέσου όρουκαι οι 18 πρώτες αθλήτριες ανεξαρτήτως κατηγορίας μέσου όρου.

Τελικά Φάση Α' Οι 48 αθλητές της Β' και C' κατηγορίας που προκρίθηκαν στα τελικά αγωνίζονται σε
γκρουπ των έξι(6) σε δύο παιχνίδια και προκρίνονται οι τρεις πρώτοι σε κάθε γκρουπ σύνολο κορινών.

Τελικά Φάση Β' Οι αθλητές της Β' και C' κατηγορίας που προκρίθηκαν από την Φάση Α' (24) συν τους
αθλητές Α’ κατηγορίαςκαι τις γυναίκες που τερμάτισαν στα προκριματικά στις θέσεις 7 έως 18
αγωνίζονται σε γκρουπ των έξι (6)δύο παιχνίδια και προκρίνονται οι τρείς πρώτοι σε σύνολο κορινών
σε κάθε γκρουπ.

Τελικά Φάση Γ' Αγωνίζονται οι 6 αθλητές της A’ κατηγορίας που προκρίθηκαν από την Φάση Β' συν
τους 6 αθλητές Α’ κατηγορίας που κατέλαβαν τις θέσεις 1 έως 6 στα προκριματικά, οι 6 αθλήτριες που
προκρίθηκαν από την Φάση Β' συν τις 6 αθλήτριες που κατέλαβαν τις θέσεις 1 έως 6 στα προκριματικά
και τέλος οι 12 αθλητές της B’ και C’ κατηγορίας που προκρίθηκαν από την Φάση Β’, σε 6 γκρουπ των
έξι (6) σε δύο παιχνίδια και προκρίνονται οι δύο πρώτοι/πρώτες σε κάθε γκρουπ σε σύνολο κορινών.
Οι αθλητές και οι αθλήτριες που αποχωρούν στα τελικά στις φάσεις Α΄,Β΄,Γ’ κατατάσσονται ανάλογα
την φάση που αποχώρησαν και με την θέση που κατέλαβαν στα προκριματικά.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας το μεγαλύτερο τελευταίο παιχνίδι στην φάση, σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας
με το καλύτερο προτελευταίο παιχνίδι και σε νέα ισοβαθμία με την καλύτερη θέση πρόκρισης στα τελικά.
Τελικά Φάση Δ' Οι τέσσερεις κάθε κατηγορίας που προκρίθηκαν από την Φάση Γ' αγωνίζονται σε ένα
παιχνίδι το μικρότερο παιχνίδι καταλαμβάνει την 4η θέση στην κατηγορία του στον γύρο και αποχωρεί.
Οι τρεις εναπομείναντες αγωνίζονται σε ένα παιχνίδι, το μικρότερο παιχνίδι καταλαμβάνει την 3η θέση
στην κατηγορία του στον γύρο και αποχωρεί. Τα δυο μεγαλύτερα αγωνίζονται σε ένα παιχνίδι για την
1η και 2η θέση στην κατηγορία του στον γύρο.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην Δ’ Φάση των τελικών μία μπαλιά rolloff.
Ο τρόπος που θα αγωνιστούν στους διαδρόμους στις φάσεις των τελικών είναι ο ακόλουθος:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Λόγω μη ύπαρξης συνεργαζόμενης αίθουσας στην Περιφέρεια Κρήτης, οι Αθλητές-τριες που ανήκουν
στην Περιφέρεια αυτή, μπορούν να αγωνίζονται στην Περιφέρεια Νοτίου Ελλάδος, μέχρι την ύπαρξη
αίθουσας στην Περιφέρεια Κρήτης.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΓΥΡΟΥ

Σημείωση 1η: Όσοι αθλητές και αθλήτριες επιθυμούν να αγωνιστούν από την Περιφέρεια
Βορείου Ελλάδος, θα αγωνιστούν στην Λαμία και όσοι αθλητές και αθλήτριες επιθυμούν να
αγωνιστούν από την Περιφέρεια Κρήτης θα αγωνιστούν στην Αθήνα.
Σημείωση 2η:Αν κατά την διάρκεια του αγωνιστικού προγράμματος, υπάρξει αίθουσα που θα
θελήσει να ενταχτεί στο Αγωνιστικό Πρόγραμμα και πληροί τα απαιτούμενα , το πρόγραμμα των
αγώνων θα τροποποιηθεί ανάλογα.


Σε περίπτωση σημαντικής διαφοροποίησης των συμμετοχών υπάρχει περίπτωση διαφοροποίησης
του format των τελικών.



10' δοκιμαστικές και σε κάθε αλλαγή Φάσης στα τελικά



Συντήρηση διαδρόμων κάθε 6 παιχνίδια



Βραβεύσεις γύρου : 1η ,2η ,3ηθέση γύρου και 1η,2η,3η θέση ανά κατηγορία και φύλο



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.


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.



Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή χωρίς την προσκόμιση του αθλητικού δελτίου.



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



Το Λάδωμα του περιφερειακού γύρου θα είναι το Τ.P.K.Τ. BRUNSWICK για την Περιφέρεια
Νοτίου Ελλάδος και για τις άλλες περιφέρειες Kegel ChallengeSeries - MIDDLE ROAD - 4239 (40
uL)

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΟΤΙΒΟΥ ΛΑΔΩΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

& ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές-τριες που ανήκουν στη δύναμη της Ε.Γ.Ο..
Τα δελτία αθλητικής ιδιότητας θα πρέπει να είναι θεωρημένα από Γιατρό για το έτος 2017 είτε στο δελτίο είτε
επισυναπτόμενη βεβαίωση.
Παρακαλούνται οι εκπρόσωποι των σωματείων ή οι αθλητές-τριες να έχουν κατά τη διάρκεια των αγώνων τα
θεωρημένα δελτία αθλητικής ιδιότητας και να επιδεικνύονται πριν την έναρξη των αγώνων.
Σωματεία που δεν έχουν λάβει θεωρημένα, από την Ε.Γ.Ο., δελτία αθλητικής ιδιότητας, οφείλουν να
αποστείλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση ή επανέκδοση λόγω απώλειας.
ΑΘΛΗΤΗΣ-ΤΡΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΕΛΤΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΘΕΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Γ.Ο.
ΔΕΝ ΘΑ ΑΓΩΝΙΣΤΕΙ.

