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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ
1. ΓΕΝΙΚΑ
Ο εσωτερικός κανονισμός του Τμήματος Μπόουλινγκ της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας
αναφέρεται σε όλα τα ειδικά θέματα του Αθλήματος του Μπόουλινγκ.
Για ότι δεν προβλέπεται ρητά από τον εσωτερικό κανονισμό, αρμόδιο είναι το Διοικητικό Συμβούλιο
(Δ.Σ.) της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας
Ως αγωνιστική περίοδος, ορίζεται η περίοδος από 1 Αυγούστου εκάστοτε έτους έως 31 Ιουλίου του
επομένου.
Ο κανονισμός τίθεται σε ισχύ μετά την ψήφιση του από την Γενική Συνέλευση της Ελληνικής
Γυμναστικής Ομοσπονδίας και καταργεί κάθε προηγούμενο.
2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
2.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ - ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ
Οι Αθλητές και οι Αθλήτριες τοποθετούνται σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, με βάση τα παρακάτω
κριτήρια:




Τον Μέσο Όρο (Μ.Ο.) που έχουν επιτύχει
Τα παιχνίδια στα οποία έχουν αγωνιστεί
Την ηλικία τους

Οι κατηγορίες της εκάστοτε αγωνιστικής περιόδου, προβλέπονται στην προκήρυξη του ετήσιου
αγωνιστικού προγράμματος και διαμορφώνονται σύμφωνα με τις αγωνιστικές ανάγκες.
2.1.1

2.1.2
2.1.3

Ο Μέσος Όρος (Μ.Ο.) Αθλητή ή Αθλήτριας, προκύπτει από τις αγωνιστικές επιδόσεις τις
προηγούμενης αγωνιστικής περιόδου, δηλαδή από την διαίρεση του συνόλου των κορινών
που έχει επιτύχει με τον αριθμό των παιχνιδιών στα οποία έχει αγωνιστεί. Ο Μ.Ο. είναι
αριθμός με δύο δεκαδικά ψηφία. Ο ελάχιστος αριθμός των παιχνιδιών για τον υπολογισμό
του Μ.Ο. καθορίζεται από την ετήσια προκήρυξη του αγωνιστικού προγράμματος. Στο τέλος
της αγωνιστικής περιόδου, η Τεχνική Επιτροπή Μπόουλινγκ (στην συνέχεια ΤΕΜ) υποβάλει
αναλυτική λίστα συμμετοχών και τους αντίστοιχους Μ.Ο. στο Δ.Σ.
Ο Μ.Ο. παραμένει αμετάβλητος σε όλη την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου.
Ο Μ.Ο. προκύπτει από τις επίσημες διοργανώσεις της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας
(Πανελλήνιους αγώνες). Για να υπολογιστούν παιχνίδια άλλης διοργάνωσης στον επίσημο
Μ.Ο. Αθλητή ή Αθλήτριας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει αιτιολογημένη
εισήγηση της ΤΕΜ προς το ΔΣ και η διοργάνωση να συμπεριλαμβάνεται στο επίσημο
καλεντάρι.

2.2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
Όλοι οι εγγεγραμμένοι στην Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία Σύλλογοι αγωνίζονται στα ομαδικά
αγωνίσματα στην ίδια κατηγορία.

3. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ
3.1 Εγγραφές
Η διαδικασία και τα δικαιολογητικά εγγραφής Αθλητή ή Αθλήτριας, στο μητρώο Αθλητών της
Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας προκύπτουν από το καταστατικό της, τις αποφάσεις του Δ.Σ.
και τον Αθλητικό Νόμο (Ν. 2725/1999), όπως αυτός ισχύει με τις εκάστοτε τροποποιήσεις.
Αναλυτικές πληροφορίες για τα δικαιολογητικά εγγραφής αναρτώνται και στο ολοκληρωμένο
σύστημα διαχείρισης της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας. Αθλητής ή Αθλήτρια, μπορεί να
εγγραφεί σε όλη τη διάρκεια του έτους.
3.2 Μεταγραφές
Η διαδικασία και τα δικαιολογητικά μεταγραφής Αθλητή ή Αθλήτριας, στο μητρώο Αθλητών της
Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας προκύπτουν από το καταστατικό της, τις αποφάσεις του Δ.Σ.
και τον Αθλητικό Νόμο (Ν. 2725/1999) όπως αυτός ισχύει με τις εκάστοτε τροποποιήσεις.
Η περίοδος Μεταγραφών ανακοινώνεται από την Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία, το κόστος
καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. και οι μεταγραφές εξετάζονται από την Επιτροπή Μεταγραφών,
όπως ορίζεται στο καταστατικό της. Αναλυτικές πληροφορίες για την διαδικασία και τα
δικαιολογητικά εγγραφής αναρτώνται και στο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της
Ομοσπονδίας.
4. ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ
Όλα τα θέματα τα οποία αφορούν τα Αθλητικά Δελτία, ρυθμίζονται με αποφάσεις του Δ.Σ. και της
Γ.Σ. της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας βάσει του καταστατικού της Ομοσπονδίας και του
Αθλητικού Νόμου. Οι αποφάσεις ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας.
5. ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
5.1 Επιλογή Εθνικών Ομάδων
Ο τρόπος στελέχωσης των Εθνικών Ομάδων, προβλέπεται στην εκάστοτε ετήσια προκήρυξη. Σε
έκτακτες περιπτώσεις, κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, η ΤΕΜ, με αιτιολογημένη
εισήγηση της στο Δ.Σ. μπορεί να ζητήσει την αλλαγή του τρόπου στελέχωσης.
5.2 Ανάπτυξη - Προεθνικές
Η ΤΕΜ εισηγείται στο Δ.Σ. για όλα τα θέματα τα οποία αφορούν στην επιμόρφωση και την εξέλιξη
των Αθλητών και Αθλητριών, με σκοπό την καλύτερη στελέχωση των Εθνικών Ομάδων.
5.3 Αποστολές Εθνικών Ομάδων
Οι αποστολές των Εθνικών Ομάδων προβλέπονται στην εκάστοτε ετήσια προκήρυξη και
πραγματοποιούνται με γνώμονα τις αγωνιστικές ανάγκες και την οικονομική δυνατότητα της
Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας.
5.4 Χορηγίες
Επιτρέπεται η τοποθέτηση χορηγών στις Εθνικές Ομάδες σύμφωνα πάντα με την κείμενη νομοθεσία,
το καταστατικό της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας και τις αποφάσεις του Δ.Σ.
6. ΑΓΩΝΕΣ
6.1 Πανελλήνια Πρωταθλήματα
Η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία διοργανώνει Πανελλήνιους Αγώνες, Ατομικούς και Ομαδικούς,
σύμφωνα με την ετήσια προκήρυξη της εκάστοτε αγωνιστικής περιόδου. Ως Ομαδικά αγωνίσματα,
ορίζονται τα αγωνίσματα στα οποία συμμετέχουν περισσότεροι του ενός Αθλητές ή Αθλήτριες.
6.2 Κύπελλο Ελλάδος

Ανάλογα με τις αγωνιστικές ανάγκες, η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία μπορεί να διοργανώσει
και Κύπελλο Ελλάδος.
6.3 Άλλες Διοργανώσεις
Η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία μπορεί να διοργανώσει αγώνες για ειδικές κατηγορίες Αθλητών
με βάση τα ηλικιακά ή άλλα κριτήρια. Οι αγώνες αναφέρονται στην ετήσια προκήρυξη και τα
υπόλοιπα θέματα ρυθμίζονται από την προκήρυξη των αγώνων.
Η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Αθλητικό Νόμο, στο
καταστατικό της και σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ., μπορεί να παραχωρεί την άδεια, την
αιγίδα ή τη συνδιοργάνωση σε διοργανώσεις. Οι υποχρεώσεις και το κόστος, αναγράφονται
αναλυτικά στις εκάστοτε αποφάσεις του Δ.Σ.
Ειδικά για τα εσωτερικά Πρωταθλήματα των Αθλητικών Συλλόγων Μπόουλινγκ, που ανήκουν στη
δύναμη της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας οι Σύλλογοι μπορούν να ζητούν την άδεια από το
Δ.Σ. για τη διεξαγωγή τους.
6.4 Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες έχουν όλοι οι Αθλητές και Αθλήτριες, Έλληνες και Αλλοδαποί,
σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Αθλητικό Νόμο. Σε όλους τους αγώνες της Ελληνικής Γυμναστικής
Ομοσπονδίας, οι Αθλητές και οι Αθλήτριες πρέπει να διαθέτουν ενεργή κάρτα όπως αυτή ορίζεται
από την απόφαση του Δ.Σ. Στους αγώνες που διοργανώνονται με την άδεια ή την αιγίδα της
Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν ενεργή κάρτα, όπως
αυτή ορίζεται από την απόφαση του Δ.Σ.
6.5 Προκηρύξεις
Για όλους τους αγώνες, ο διοργανωτής οφείλει να ανακοινώσει την προκήρυξη, τουλάχιστον
δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την πρώτη ημέρα διεξαγωγής. Σε έκτακτες περιπτώσεις, η προκήρυξη
μπορεί να εκδοθεί σε μικρότερο χρονικό όριο, με απόφαση του Δ.Σ.
6.6 Αίθουσες Διεξαγωγής
Οι αγώνες πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε αίθουσες οι οποίες διαθέτουν Άδεια Αθλητικής
Εγκατάστασης, όπως αυτή ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία.
6.7 Κάρτα Υγείας
Όλοι οι Αθλητές και οι Αθλήτριες, πρέπει να διαθέτουν Κάρτα Υγείας σε ισχύ, όπως αυτή ορίζεται
από την κείμενη νομοθεσία. Η Κάρτα Υγείας πρέπει να προσκομίζεται από τον Αθλητή ή την
Αθλήτρια στην γραμματεία των αγώνων και αποτελεί προϋπόθεση συμμετοχής.
6.8 Διοργανώσεις χωρίς την αιγίδα της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας
Απαγορεύεται η συμμετοχή Αθλητών και Αθλητριών σε αγώνες και αθλητικές διοργανώσεις στην
Ελλάδα οι οποίοι πραγματοποιούνται χωρίς την άδεια της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας. Σε
περίπτωση συμμετοχής Αθλητή ή Αθλήτριας σε αγώνα ή αθλητική διοργάνωση χωρίς την άδεια της
Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Από την κείμενη
νομοθεσία, ορίζονται όλες οι αθλητικές εκδηλώσεις (αγώνες, αθλοπαιδιές, προπονήσεις κλπ) για τις
οποίες απαιτείται άδεια από την Ομοσπονδία και διοργανώνονται σε αίθουσες με την προβλεπόμενη
ανά κατηγορία Άδεια Αθλητικής Εγκατάστασης.
Ειδικά για τη συμμετοχή Αθλητών και Αθλητριών σε αγώνες στο Εξωτερικό οι οποίοι διεξάγονται με
την αιγίδα της Πανευρωπαϊκής (ETBF) ή της Παγκόσμιας (WB) Ομοσπονδίας Μπόουλινγκ, ο
Σύλλογος του Αθλητή ή της Αθλήτριας οφείλει να ζητά εγγράφως την άδεια της Ε.Γ.Ο. Ο Αθλητής ή
η Αθλήτρια που θα συμμετέχει σε αγώνες στο εξωτερικό πρέπει να διαθέτει ενεργή κάρτα.

6.9 Δηλώσεις συμμετοχής

Οι δηλώσεις συμμετοχής στους αγώνες που διοργανώνει η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία
πραγματοποιούνται από το ηλεκτρονικό σύστημα ή με άλλο τρόπο, μετά από απόφαση του Δ.Σ. Ο
τρόπος και ο χρόνος δήλωσης, συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά στην εκάστοτε προκήρυξη.
6.10 Εμφάνιση Αθλητών - Αθλητριών
Οι Αθλητές και οι Αθλήτριες οφείλουν να συμμετέχουν στους αγώνες με αθλητική περιβολή, στην
οποία περιλαμβάνεται υφασμάτινη βερμούδα για τους άνδρες. Ειδικά για την συμμετοχή τους στις
τελικές φάσεις όλων των διοργανώσεων, η εμφάνιση τους πρέπει να διέπετε από τα παρακάτω
χαρακτηριστικά:
6.10.1 Άνδρες
Υφασμάτινο παντελόνι ή υφασμάτινη βερμούδα και μπλούζα ή πουκάμισο, με αναγραφή του
Συλλόγου στον οποίο ανήκει ο Αθλητής. Η τοποθέτηση του ονόματος του Αθλητή είναι προαιρετική,
αλλά στην περίπτωση ομαδικών αγωνισμάτων πρέπει να είναι ομοιόμορφη για όλους.
6.10.2 Γυναίκες
Υφασμάτινο παντελόνι ή αθλητική φούστα και μπλούζα ή πουκάμισο, με αναγραφή του Συλλόγου
στον οποίο ανήκει η Αθλήτρια. Η τοποθέτηση του ονόματος της Αθλήτριας είναι προαιρετική, αλλά
στην περίπτωση ομαδικών αγωνισμάτων πρέπει να είναι ομοιόμορφη για όλους.
6.11 Τοποθέτηση Χορηγών
Ειδικά για το Άθλημα του Μπόουλινγκ και με γνώμονα τον τύπο της αθλητικής ένδυσης που
απαιτείται, επιτρέπεται η τοποθέτηση χορηγών μόνο στην μπλούζα. Οι διαστάσεις και ο αριθμός των
χορηγών, ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο. λαμβάνοντας υπόψη, την εισήγηση της ΤΕΜ.
Οι Σύλλογοι οφείλουν να ζητούν την έγκριση της Ε.Γ.Ο για την τοποθέτηση χορηγών στις εμφανίσεις
των Αθλητών και των Αθλητριών τους.
6.12 Παράβολο συμμετοχής
Η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία ορίζει το παράβολο συμμετοχής και τον τρόπο καταβολής,
για όλους τους αγώνες που διοργανώνει και αυτό περιλαμβάνεται στην προκήρυξη των αγώνων.
7. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ
Η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να αναθέσει τη διοργάνωση
αγώνων ή αθλητικών διοργανώσεων σε διοργανωτές, οι οποίοι οφείλουν να συμμορφώνονται με τις
αποφάσεις του Δ.Σ. αναφορικά με τις υποχρεώσεις τους και τον τρόπο διεξαγωγής.
Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2018

Για την Ε.Γ.Ο.
Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Βασιλειάδης

Ο Γενικός Γραμματέας
Αθανάσιος Σταθόπουλος

