
 

FORMAT ΑΓΩΝΩΝ 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι στην Ε.Γ.Ο. σύλλογοι. Το κύπελλο Ελλάδος 
“ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΔΗΣ” 2017-2018,  θα διεξαχθεί με το σύστημα Baker.  

 
Κάθε σύλλογος έχει δικαίωμα να συμμετέχει, με μία (1) ανδρική ή και μία (1) γυναικεία ομάδα, που θα 
αποτελείται από επτά (7) αθλητές ή αθλήτριες (5+2 αναπληρωματικούς ή αναπληρωματικές) 
αντίστοιχα. 
 
Οι σύλλογοι θα αγωνιστούν σε είκοσι  (20) προκριματικά παιχνίδια, τέσσερα (4) σετ των πέντε (5) 
παιχνιδιών.  
 
Στα τελικά προκρίνονται οι δέκα έξι (16) πρώτες ανδρικές και οι οκτώ (8) πρώτες γυναικείες ομάδες 
σε σύνολο κορυνών. 
 
 

 
 

                                                                                           Αθήνα, 30/05/2018 
                                                                                    αρ. πρωτ.:3709 

 
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΤΟ 

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΔΗΣ»  ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΠΕΜΠΤΗ 7/6/2018, ΣΑΒΒΑΤΟ 9/6/2018 ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ 10/6/2018 

              

               

ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΥΠΕΛΛΟΥ 
ΕΛΛΑΔΟΣ  ΟΜΑΔΩΝ  

ΧΑΪΔΑΡΙ : STRIKE BOWL 

Λ.ΑΘΗΝΩΝ 336   
τηλ.: 210 5323306 
Διάδρομοι 16               
Υπευθ. Διοργάνωσης: Ε.Γ.Ο 
   

  ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Για την Ομοσπονδία 25€(καταβολή μέσω συλλόγων) 
Δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος παιχνιδιών.  
 
Για κάθε μη έγκαιρη ακύρωση ή μη εμφάνιση του συλλόγου στην 
διοργάνωση, ο 
Σύλλογος υποχρεούται στην καταβολή του παραβόλου (25€) 
 

 
 



ΤΕΛΙΚΑ 
Φάση Α 
 
Οι δεκαέξι (16) προκριθέντες ομάδες ανδρών θα παίξουν με το σύστημα πυραμίδας νοκ άουτ 
παιχνίδια, τριών (3) νικών (Bestoffive) μέχρι τον τελικό. 
 
ΤΕΛΙΚΑ 
Φάση Β 
 
Οι οκτώ (8)προκριθέντες ομάδες ανδρών και οι οκτώ (8) προκριθέντες ομάδες γυναικών, θα παίξουν 
με το σύστημα πυραμίδας  νοκάουτ παιχνίδια, τριών (3) νικών. (Bestoffive)   μέχρι τον τελικό. Οι 
ομάδες θα παίξουν σύμφωνα με το παρακάτω σχεδιάγραμμα. 
 
 

 
 
 
  Πως θα αγωνιστούν οι ομάδες στους διαδρόμους στα τελικά : 
 
 



 
 
 
Σε περίπτωση ισοπαλίας στην προκριματική φάση την καλύτερη θέση καταλαμβάνει  
ο σύλλογος με το καλύτερο τελευταίο παιχνίδι, προτελευταίο παιχνίδι κ.ο.κ. Στα τελικά σε περίπτωση 
ισοπαλίας μία μπαλιά roll off ο παίκτης με το νούμερο 5. 
 
Στην προκριματική φάση οι ομάδες παίζουν και τα 5 παιχνίδια στον ίδιο διάδρομο που έχουν 
κληρωθεί, μετακινούμενοι ένα ζευγάρι διαδρόμων δεξιά για το επόμενο σετ παιχνιδιών. 
 
Στις τελικές φάσεις  οι αντίπαλες ομάδες θα αλλάζουν μεταξύ τους διάδρομο ανά παιχνίδι. 
 
Οι οκτώ (8) προκριθείσες γυναικείες ομάδες, μπαίνουν στην Β’ φάση των ανδρών. 
 
Οι ομάδες στα προκριματικά θα τοποθετηθούν στα γκρουπ από την ΤΕΜ. Σε περίπτωση κωλύματος 
κάποιας ομάδας, η συνεννόηση θα γίνεται με την ΤΕΜ, το αργότερο μέχρι τις 5/6/2018. 
 
Ώρες διεξαγωγής αγώνων 
 
Πέμπτη     7/6 : 17:45 – 21:30 

Σαββάτο   9/6 : 09:00 – 12:30 

Σαββάτο   9/6 : 13:00 - 17:30 

 

Κυριακή  (τελικά)  10/6 : 09:00 – 15:00 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΛΑΔΩΜΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: Το λάδωμα που κληρώθηκε είναι το Rhino 37 

της Brunswick από την σειρά επιλογής  P.T.P. 

 



 
Η συμμετοχή στους αγώνες σημαίνει την ανάγνωση και αποδοχή της προκήρυξης για την 

συγκεκριμένη διοργάνωση. 

 

ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ 

ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: 

α) Οι σύλλογοι που διαθέτουν Ειδική Αθλητική Αναγνώριση στο άθλημα του Μπόουλινγκ. 
β) Οι σύλλογοι που καλλιεργούσαν το άθλημα του Μπόουλινγκ πριν την εφαρμογή του Ν. 2725/99. 
γ) Οι σύλλογοι που έχουν καταθέσει αίτηση στη ΓΓΑ για τη χορήγηση της Ειδικής Αθλητικής 
Αναγνώρισης, προσκομίζοντας στην Ε.Γ.Ο. αντίγραφo της αίτησης. 

 


