
 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 
 

 
Προς 
Ενδιαφερόμενα σωματεία Μπόουλινγκ  
 

 
 
1. Σύστημα Δηλώσεων και Αποτελεσμάτων Αγώνων 
 
Παρακαλούνται οι Σύλλογοι να αναγράφουν υποχρεωτικά στις καταθέσεις τους τους κωδικούς 
πληρωμής που αναγράφονται στο ηλεκτρονικό σύστημα.  
Σύλλογοι οι οποίοι συμμετέχουν με Αθλητές και Αθλήτριες σε περισσότερες από μία (1) Περιφέρεια, 
θα πρέπει να αναγράφουν τον κωδικό πληρωμής που αναγράφεται στο ηλεκτρονικό σύστημα ανά 
Περιφέρεια.  
 
2. Δύναμη Αθλήματος 
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία προκύπτουν από το ηλεκτρονικό σύστημα της Ε.Γ.Ο. η δύναμη 
του Αθλήματος του Μπόουλινγκ ανά Περιφέρεια, είναι:  
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

Αττικής 55 % 

Μακεδονίας - Θράκης 17,50 % 

Κρήτης 14 % 

Κεντρικής Ελλάδος 9,50 % 

Δυτικής Ελλάδος 4 % 

 
 
 
3. Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα 2018 – 2019 
 
3.1  5ος Σταθμός – Τελική Φάση κατηγοριών Β και C, 12 – 17 Μαρτίου 2019 
 
Αριθμός Προκρίσεων Β και C 
 
Στην τελική φάση των κατηγοριών Β και C, ανά Περιφέρεια προκρίνονται: 
 

Περιφέρεια Άνδρες Β  Άνδρες  C 

Αττικής 25 25 

Μακεδονίας - Θράκης 8 8 

Κρήτης 8 8 



 
 
Κεντρικής Ελλάδος 8 8 

Δυτικής Ελλάδος 6 8 

 

Περιφέρεια Γυναίκες Β  Γυναίκες  C 

Αττικής 15 15 

Μακεδονίας - Θράκης 4 4 

Κρήτης 4 4 

Κεντρικής Ελλάδος 4 - 

Δυτικής Ελλάδος - 4 

 
Σημείωση: 
 
Από τα μέχρι σήμερα δεδομένα συμμετοχών, προκύπτει ότι δεν υπάρχει η ανάγκη διεξαγωγής 
τελικής φάσης, στις παρακάτω κατηγορίες ανά Περιφέρεια: 
 

 C κατηγορία Γυναικών – Περιφέρεια Κεντρικής Ελλάδος 

 Β κατηγορία Γυναικών – Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος 
 
3.2 Προκρίσεις Αθλητών και Αθλητριών Α΄ κατηγορίας 
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία προκύπτουν από το ηλεκτρονικό σύστημα της Ε.Γ.Ο. οι Αθλητές 
και οι Αθλήτριες Α’ κατηγορίας, οι οποίοι θα προκριθούν στα Τελικά του Πανελλήνιου Ατομικού 
Πρωταθλήματος 2018 – 2019, ανά Περιφέρεια είναι: 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

Αττικής 16 13 

Μακεδονίας Θράκης 8 3 

Κρήτης 4 1 

Κεντρικής Ελλάδος 2 1 

Δυτικής Ελλάδος 1 1 

Σύνολο 31 19 

 
 

3.3 Προκρίσεις Αθλητών και Αθλητριών Β’ κατηγορίας 
 
Με γνώμονα τα στοιχεία τα οποία προκύπτουν από το ηλεκτρονικό σύστημα της Ε.Γ.Ο. θα θέλαμε να 
σας ενημερώσουμε ότι στην Τελική Φάση του Πανελληνίου Ατομικού Πρωταθλήματος 2018 – 2019, 
δεν θα ισχύσει η διευκρίνιση 2 στο 4.3 του αγωνιστικού προγράμματος και κατά συνέπεια, ο πρώτος 
Άνδρας και η πρώτη Γυναίκα της Β’ κατηγορίας ανά Περιφέρεια, θα συμμετάσχει στην Τελική Φάση.   
 
3.4 Συνολικές προκρίσεις 
 
Συνολικά, στα Τελικά του Πανελλήνιου Ατομικού Πρωταθλήματος 2018 – 2019, ανά Περιφέρεια θα 
προκριθούν: 



 
 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

Αττικής 17 14 

Μακεδονίας Θράκης 9 4 

Κρήτης 5 2 

Κεντρικής Ελλάδος 3 2 

Δυτικής Ελλάδος 2 2 

Σύνολο 36 24 

 
3.5 Πόλη Διεξαγωγής 
 
Τα Τελικά του Πανελλήνιου Ατομικού Πρωταθλήματος 2018 – 2019, θα διεξαχθούν από το Σάββατο 
13 έως την Κυριακή 14 Απριλίου 2019, στον Βόλο.  
 
4. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Senior  
 
Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Senior, θα διεξαχθεί στις 4 και 5 Μαΐου 2019, στην Λαμία.  
 
5. Αγωνιστικό Ημερολόγιο 
 
Το ενημερωμένο αγωνιστικό ημερολόγιο, θα αναρτηθεί της επόμενες ημέρες στην ιστοσελίδα της 
Ε.Γ.Ο. στην διεύθυνση www.ego-gymnastics.gr 
 
6. Αιτήσεις για  Άδεια – Έγκριση Διοργάνωσης 
 
Οι Σύλλογοι οι οποίοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν διοργάνωση Μπόουλινγκ, θα πρέπει να 
διαθέτουν Αθλητική Αναγνώριση, η αίθουσα διεξαγωγής να διαθέτει Άδεια Αθλητικής Εγκατάστασης 
και θα πρέπει να υποβάλουν στην Ε.Γ.Ο. αίτηση για την παροχή Άδειας – Έγκρισης, η οποία: 
 

 Θα αναφέρει το όνομα της διοργάνωσης 

 Θα περιλαμβάνει αναλυτικό πίνακα ημερών και ωρών διεξαγωγής 

 Θα αναφέρει ότι οι Αθλητές και οι Αθλήτριες που θα συμμετέχουν, θα είναι εγγεγραμμένοι 
στο μητρώο της Ε.Γ.Ο. και είναι κάτοχοι των σχετικών καρτών (A και D). 

 Η αίτηση θα πρέπει να αποσταλεί τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την πρώτη ημέρα της 
διοργάνωσης. 

 Η αίτηση θα φέρει υπογραφές του Προέδρου, του Γενικού Γραμματέα και σφραγίδα του 
Συλλόγου.  

Η αίτηση μπορεί να αποσταλεί ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ego@otenet.gr  
 
Μετά την λήψη της Άδειας – Έγκρισης από την Ε.Γ.Ο. και τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την 

διεξαγωγή της διοργάνωσης, θα πρέπει να υποβληθούν: 
 

 Αποδεικτικό κατάθεσης των 500 €  

 Άδεια Τέλεσης Αγώνα από την αρμόδια Περιφέρεια 

http://www.ego-gymnastics.gr/
mailto:ego@otenet.gr


 
 

 Ονοματεπώνυμο ιατρού που θα παραβρίσκεται  

 Ενημέρωση προς το ΕΚΑΒ 

 Προϋπολογισμό της διοργάνωσης 
 
Σε περίπτωση που δεν αποσταλούν τα παραπάνω έγραφα, η Ομοσπονδία θα ανακαλέσει την έγκριση 
που έχει χορηγηθεί. 
 
Πέντε (5) εργάσιμες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της διοργάνωσης, θα πρέπει να υποβληθούν: 

 

 Οι συμμετοχές Συλλόγων και αναλυτική κατάσταση Αθλητών και Αθλητριών. 

 Ο απολογισμός της διοργάνωσης 
 
Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποστέλλονται ηλεκτρονικά ή να κατατίθενται στην γραμματεία της 
ΕΓΟ ή να αποσταλούν ταχυδρομικά στην διεύθυνση: 
Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία 
Λ. Κηφισίας 37 – ΟΑΚΑ, Κτίριο ΕΚΑΕ (πρώην ξενώνες), Έναντι Πυροσβεστικού Σταθμού 
151 23, Μαρούσι  
Τηλέφωνο 210.9882458, 210.9830617 
 
Η παροχή Άδειας – Έγκρισης από την Ε.Γ.Ο. περιλαμβάνει: 
 

1. Ανάρτηση του λογοτύπου της Ε.Γ.Ο. σε όλα τα έντυπα της διοργάνωσης, στις ιστοσελίδες και 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των διοργανωτών. 

2. Ανάρτηση δύο Δελτίων Τύπων της διοργάνωσης στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Γ.Ο. και στην 
σελίδα της στο Facebook. 

3. Αναφορά σε ανακοίνωση της Ε.Γ.Ο. ότι η διοργάνωση έχει την «άδεια» από την Ε.Γ.Ο. 
 

7. Τοποθέτηση χορηγών 
 
Από την αγωνιστική περίοδο 2019 – 2020, οι Σύλλογοι θα μπορούν να τοποθετήσουν χορηγούς στις 
εμφανίσεις των Αθλητών και Αθλητριών τους, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
 
Μέγιστος αριθμός χορηγών: Τέσσερις (4) 
Εμφάνιση χορηγών: Στο εμπρός, στο πίσω και στα μανίκια της αγωνιστικής μπλούζας του Συλλόγου. 
Μέγεθος προβολής: Μέγιστο μέγεθος χορηγού είναι το Μήκος 35 cm, Ύψος 25 cm  
 
8. Αθλητική Αναγνώριση 
 
Σας υπενθυμίζουμε ότι οι Σύλλογοι οι οποίοι δεν διαθέτουν Αθλητική Αναγνώριση, πρέπει να 
αποστείλουν άμεσα στην Ε.Γ.Ο. τον αριθμό πρωτοκόλλου του φακέλου που κατέθεσαν στην Γ.Γ.Α. 

για την έκδοση Αθλητικής Αναγνώρισης. Η ημερομηνία υποβολής στην Γ.Γ.Α. θα πρέπει να είναι 
εντός της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.  
Για τους Συλλόγους οι οποίοι δεν έχουν προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, θα ισχύσει ότι 
προβλέπεται στο καταστατικό της Ε.Γ.Ο. 
 



 
 
9. Περίοδος Μεταγραφών 
 
Σας ενημερώνουμε ότι η μεταγραφική περίοδος για το Άθλημα του Μπόουλινγκ για το 2019, θα 
πραγματοποιηθεί από 15 έως 31 Ιουλίου 2019. 
 
10. Επικοινωνία με την Ε.Γ.Ο. 
 
Σας υπενθυμίζουμε ότι για όλα τα θέματα τα οποία αφορούν το Άθλημα, οι Σύλλογοι μπορούν να 

επικοινωνούν με την Ε.Γ.Ο. μέσω e-mail, στο ego@otenet.gr  
 
11. Ενημέρωση αναφορικά με το Άθλημα 
 
Σας υπενθυμίζουμε ότι όλες οι ανακοινώσεις και οι προκηρύξεις αναφορικά με το Άθλημα, είναι 
αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Ε.Γ.Ο. στην διεύθυνση www.ego-gymnastics.gr  
Για εύκολη πρόσβαση, μπορείτε να επιλέξετε το πεδίο Μπόουλινγκ, στην δεξιά πλευρά της 
ιστοσελίδας. 
 
 
 Τεχνική Επιτροπή Μπόουλινγκ Ε.Γ.Ο. 
 
 
Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2019 
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