
  
 

 

                                                                                                                                         Αθήνα, 11/12/2019 
                                                                                                                                αρ. πρωτ.:7301 

 
 
 
Προς: Ενδιαφερόμενα Σωματεία Μπόουλινγκ 
 
 

Μετά από εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής Μπόουλινγκ σχετικά με το αγωνιστικό πρόγραμμα 
Μπόουλινγκ 2019 – 2020,  σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω θέματα: 
 
1.Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα Ανδρών – Γυναικών 2019 – 2020, Τελικοί Α’ κατηγορίας 
 
1.1 Προκρίσεις 
 

Αθλητές και Αθλήτριες Α’ κατηγορίας 

   

Περιφέρεια Αθλητές Αθλήτριες 

   

Αττικής 32 12 

Μακεδονίας-Θράκης 12 2 

Κρήτης 6 2 

Κεντρικής Ελλάδας 6 1 

Δυτικής Ελλάδας 2 0 

   

Σύνολο 58 17 

 
1.2 Τρόπος διεξαγωγής (format) 
 
Σάββατο 11.4.2020 – Φάση 1 
 
Οι Αθλητές και οι Αθλήτριες θα αγωνιστούν σε έξι (6) παιχνίδια σύνολο κορινών. Οι τριάντα (30) 
πρώτοι Αθλητές προκρίνονται στην Φάση 2 και οι δώδεκα (12) πρώτες Αθλήτριες προκρίνονται στην 
Φάση 3, με τις κορίνες να ακολουθούν. 
 
Κυριακή 12.4.2020 – Φάσεις 2-4 
 
Φάση 2 
 
Οι τριάντα (30) Αθλητές που προκρίθηκαν από την Φάση 1, θα αγωνιστούν σε έξι (6)παιχνίδια σύνολο 
κορινών. Για την επόμενη φάση προκρίνονται οι δεκατρείς (13) πρώτοι Αθλητές. 
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Φάση 3 
 
Οι δεκατρείς (13) Αθλητές που προκρίθηκαν από την Φάση 2 και οι δώδεκα (12) Αθλήτριεςπου 
προκρίθηκαν από την Φάση 1, θα αγωνιστούν σε τρία (3) παιχνίδια σύνολο κορινών. . Για την επόμενη 
φάση προκρίνονται οι τέσσερις (4) πρώτοι Αθλητές και οι τέσσερις (4) πρώτες Αθλήτριες,με τις 
κορίνες να ακολουθούν.   
 
Φάση 4 - Τελικός 
 
O Αθλητής και η Αθλήτρια οι οποίοι κατέλαβαν την τέταρτη θέση στην φάση 3, θα αγωνιστούν σε ένα 
(1) παιχνίδι με αυτούς που κατέλαβαν την τρίτη θέση στην φάση 3, οι νικητές θα αγωνιστούν σε ένα 
(1) παιχνίδι με τους Αθλητές και τις Αθλήτριες οι οποίοι κατέλαβαν την δεύτερη θέση στην φάση 3 και 
οι νικητές θα αγωνιστούν σε ένα (1) παιχνίδι με τους Αθλητές και τις Αθλήτριες που κατέλαβαν την 
πρώτη θέση στην φάση 3. Οι νικητές,  Αθλητής και η Αθλήτρια, θα ανακηρυχθούν Πρωταθλητές 
Ελλάδος Α’ κατηγορίας. 
 
 
2. Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών – Περιφερειακοί τελικοί Β’ κατηγορίας 
 
Μετά την ολοκλήρωση των επτά (7) σταθμών του Πανελληνίου Ατομικού Πρωταθλήματος Ανδρών και 
Γυναικών 2019 – 2020, στους Περιφερειακούς Τελικούς της Β’ κατηγορίας, προκρίνονται ανά 
περιφέρεια με βάση την βαθμολογική τους κατάταξη Αθλητές και Αθλήτριες όπως παρακάτω: 
 

Αθλητές και Αθλήτριες B’ κατηγορίας 

   

Περιφέρεια Αθλητές Αθλήτριες 

   

Αττικής 80 25 

Μακεδονίας-Θράκης 24 12 

Κρήτης 20 12 

Κεντρικής Ελλάδας 16 0 

Δυτικής Ελλάδας 8 0 

 
Όπου υπάρχει η ένδειξη μηδέν (0), λόγω μικρής συμμετοχής Αθλητριών στην περιφέρεια, οι 
Αθλήτριες κατατάσσονται στην τελική κατάταξη, με βάση τους βαθμούς που συγκέντρωσαν στους 
επτά (7) σταθμούς. 
 
Ο τρόπος διεξαγωγής των τελικών ανά περιφέρεια, περιγράφεται παρακάτω: 
 
2.1 Περιφέρεια Αττικής 
 
2.1.1 Άνδρες 
 
Φάση 1 
 
Οι ογδόντα (80) Αθλητές θα αγωνιστούν σε έξι (6) παιχνίδια σύνολο κορινών με τριπλή βαθμολογία  
και πρόσθεση της βαθμολογίας των σταθμών. Οι πρώτοι είκοσιοκτώ (28) προκρίνονται στην Φάση 2, 
με τις κορίνες και τους βαθμούς να ακολουθούν. 
 
 
 



Φάση 2 
 
Οι είκοσι οκτώ (28) Αθλητές οι οποίοι προκρίθηκαν από την φάση 1, θα αγωνιστούν σε πέντε (5) 
παιχνίδια σύνολο κορινών με τριπλή βαθμολογία  και οι πρώτοι οκτώ (8) προκρίνονται στην Φάση 3, 
με τις κορίνες και τους βαθμούς να ακολουθούν. 
 
Φάση 3 - Τελικός 
 
Οι οκτώ (8) Αθλητές οι οποίοι προκρίθηκαν από την Φάση 2, θα αγωνιστούν με το σύστημα Petersen, 
σε επτά (7) παιχνίδια, κόντρες όλοι με όλους. Στον κάθε αγώνα ο νικητής θα λαμβάνει επιπλέον 20 
κορίνες ως bonus στο σκορ που έχει επιτύχει και σε περίπτωση ισοπαλίας οι Αθλητές θα λαμβάνουν 
από 10 κορίνες ως bonus στο σκορ που έχουν επιτύχει. Επιπλέον, οι Αθλητές θα λαμβάνουν σε κάθε 
αγώνα κορίνες ως bonus στο σκορ που έχουν επιτύχει, επιπλέον 5 κορίνες για σκορ από 200 έως 249 
κορίνες και επιπλέον 20 κορίνες για σκορ από 250 κορίνες και πάνω.  
Οι Αθλητές αγωνίζονται στις κόντρες σύμφωνα με την κατάταξη την οποία έχουν επιτύχει στην 
προκριματική φάση και αναλυτικά: 
 

Παιχνίδι Αθλητές Αθλητές Αθλητές Αθλητές 

1 5-4 7-2 6-3 8-1 

2 6-2 8-4 7-1 5-3 

3 4-3 6-1 5-2 8-7 

4 5-1 7-3 8-6 4-2 

5 7-6 4-1 3-2 8-5 

6 8-2 6-5 7-4 3-1 

7 5-7 3-8 1-2 4-6 

 
Μετά την ολοκλήρωση των επτά παιχνιδιών, οι Αθλητές θα καταλάβουν τις θέσεις ένα (1) έως οκτώ 
(8) της τελικής κατάταξης, σύμφωνα με το σύνολο κορινών που έχουν επιτύχει, με τις κορίνες bonus. 
 
Ο νικητής θα ανακηρυχθεί Πρωταθλητής Περιφέρειας Αττικής Β’ κατηγορίας 
 
2.1.2 Γυναίκες 
 
Φάση 1 
 
Οι εικοσιπέντε (25) Αθλήτριες θα αγωνιστούν σε έξι (6) παιχνίδια σύνολο κορινών με τριπλή 
βαθμολογία  και πρόσθεση της βαθμολογίας των σταθμών. Οι πρώτες δεκατέσσερις (14) 
προκρίνονται στην Φάση 2, με τις κορίνες και τους βαθμούς να ακολουθούν. 
 
Φάση 2 
 
Οι δεκατέσσερις (14) Αθλήτριες οι οποίες προκρίθηκαν από την φάση 1, θα αγωνιστούν σε έξι (6) 
παιχνίδια σύνολο κορινών με τριπλή βαθμολογία  και οι πρώτες οκτώ (8) προκρίνονται στην Φάση 3, 
με τις κορίνες και τους βαθμούς να ακολουθούν. 
 
Φάση 3 - Τελικός 
 
Οι οκτώ (8) Αθλήτριες οι οποίες προκρίθηκαν από την Φάση 2, θα αγωνιστούν με το σύστημα 
Petersen, σε επτά (7) παιχνίδια, κόντρες όλες με όλες. Στον κάθε αγώνα η νικήτρια θα λαμβάνει 
επιπλέον 20 κορίνες ως bonus στο σκορ που έχει επιτύχει και σε περίπτωση ισοπαλίας οι Αθλήτριες 
θα λαμβάνουν από 10 κορίνες ως bonus στο σκορ που έχουν επιτύχει. Επιπλέον, οι Αθλήτριες θα 



λαμβάνουν σε κάθε αγώνα κορίνες ως bonus στο σκορ που έχουν επιτύχει, επιπλέον 5 κορίνες για 
σκορ από 200 έως 249 κορίνες και επιπλέον 20 κορίνες για σκορ από 250 κορίνες και πάνω.  
Οι Αθλήτριες αγωνίζονται στις κόντρες σύμφωνα με την κατάταξη την οποία έχουν επιτύχει στην 
προκριματική φάση και αναλυτικά: 
 

Παιχνίδι Αθλήτριες Αθλήτριες Αθλήτριες Αθλήτριες 

1 5-4 7-2 6-3 8-1 

2 6-2 8-4 7-1 5-3 

3 4-3 6-1 5-2 8-7 

4 5-1 7-3 8-6 4-2 

5 7-6 4-1 3-2 8-5 

6 8-2 6-5 7-4 3-1 

7 5-7 3-8 1-2 4-6 

 
Η νικήτρια θα ανακηρυχθεί Πρωταθλήτρια Περιφέρειας Αττικής Β’ κατηγορίας. 
 
 
2.2 Περιφέρεια Μακεδονίας - Θράκης 
 
2.2.1 Άνδρες 
 
Φάση 1 
 
Οι είκοσι τέσσερις (24) Αθλητές θα αγωνιστούν σε έξι (6) παιχνίδια σύνολο κορινών με τριπλή 
βαθμολογία  και πρόσθεση της βαθμολογίας των σταθμών. Οι πρώτοι δώδεκα (12) προκρίνονται στην 
Φάση 2, με τις κορίνες και τους βαθμούς να ακολουθούν. 
 
Φάση 2 
 
Οι δώδεκα (12) Αθλητές οι οποίοι προκρίθηκαν από την φάση 1, θα αγωνιστούν σε πέντε (5) 
παιχνίδια σύνολο κορινών με τριπλή βαθμολογία  και οι πρώτοι οκτώ (8) προκρίνονται στην Φάση 3, 
με τις κορίνες και τους βαθμούς να ακολουθούν. 
 
Φάση 3 - Τελικός 
 
Οι οκτώ (8) Αθλητές οι οποίοι προκρίθηκαν από την Φάση 2, θα αγωνιστούν με το σύστημα Petersen, 
σε επτά (7) παιχνίδια, κόντρες όλοι με όλους. Στον κάθε αγώνα ο νικητής θα λαμβάνει επιπλέον 20 
κορίνες ως bonus στο σκορ που έχει επιτύχει και σε περίπτωση ισοπαλίας οι Αθλητές θα λαμβάνουν 
από 10 κορίνες ως bonus στο σκορ που έχουν επιτύχει. Επιπλέον, οι Αθλητές θα λαμβάνουν σε κάθε 
αγώνα κορίνες ως bonus στο σκορ που έχουν επιτύχει, επιπλέον 5 κορίνες για σκορ από 200 έως 249 
κορίνες και επιπλέον 20 κορίνες για σκορ από 250 κορίνες και πάνω.  
Οι Αθλητές αγωνίζονται στις κόντρες σύμφωνα με την κατάταξη την οποία έχουν επιτύχει στην 
προκριματική φάση και αναλυτικά: 
 

Παιχνίδι Αθλητές Αθλητές Αθλητές Αθλητές 

1 5-4 7-2 6-3 8-1 

2 6-2 8-4 7-1 5-3 

3 4-3 6-1 5-2 8-7 

4 5-1 7-3 8-6 4-2 



5 7-6 4-1 3-2 8-5 

6 8-2 6-5 7-4 3-1 

7 5-7 3-8 1-2 4-6 

 
 
Ο νικητής θα ανακηρυχθεί Πρωταθλητής Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης Β’ κατηγορίας. 
 
2.2.2 Γυναίκες 
 
Φάση 1 
 
Οι δώδεκα (12) Αθλήτριες θα αγωνιστούν σε έξι (6) παιχνίδια σύνολο κορινών με τριπλή βαθμολογία  
και πρόσθεση της βαθμολογίας των σταθμών. Οι πρώτες οκτώ (8) προκρίνονται στην Φάση 2, με τις 
κορίνες και τους βαθμούς να ακολουθούν. 
 
Φάση 2 - Τελικός 
 
Οι οκτώ (8) Αθλήτριες οι οποίες προκρίθηκαν από την Φάση 2, θα αγωνιστούν με το σύστημα 
Petersen, σε επτά (7) παιχνίδια, κόντρες όλες με όλες. Στον κάθε αγώνα η νικήτρια θα λαμβάνει 
επιπλέον 20 κορίνες ως bonus στο σκορ που έχει επιτύχει και σε περίπτωση ισοπαλίας οι Αθλήτριες 
θα λαμβάνουν από 10 κορίνες ως bonus στο σκορ που έχουν επιτύχει. Επιπλέον, οι Αθλήτριες θα 
λαμβάνουν σε κάθε αγώνα κορίνες ως bonus στο σκορ που έχουν επιτύχει, επιπλέον 5 κορίνες για 
σκορ από 200 έως 249 κορίνες και επιπλέον 20 κορίνες για σκορ από 250 κορίνες και πάνω.  
Οι Αθλήτριες αγωνίζονται στις κόντρες σύμφωνα με την κατάταξη την οποία έχουν επιτύχει στην 
προκριματική φάση και αναλυτικά: 
 

Παιχνίδι Αθλήτριες Αθλήτριες Αθλήτριες Αθλήτριες 

1 5-4 7-2 6-3 8-1 

2 6-2 8-4 7-1 5-3 

3 4-3 6-1 5-2 8-7 

4 5-1 7-3 8-6 4-2 

5 7-6 4-1 3-2 8-5 

6 8-2 6-5 7-4 3-1 

7 5-7 3-8 1-2 4-6 

 
Η νικήτρια θα ανακηρυχθεί Πρωταθλήτρια Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης Β’ κατηγορίας 
 
2.3 Περιφέρεια Κρήτης 
 
2.3.1 Άνδρες 
 
Φάση 1 
 
Οι είκοσι (20) Αθλητές θα αγωνιστούν σε έξι (6) παιχνίδια σύνολο κορινών με τριπλή βαθμολογία και 
πρόσθεση της βαθμολογίας των σταθμών. Οι πρώτοι δώδεκα (12) προκρίνονται στην Φάση 2, με τις 
κορίνες και τους βαθμούς να ακολουθούν. 
 
 
 
 



Φάση 2 
 
Οι δώδεκα (12) Αθλητές οι οποίοι προκρίθηκαν από την φάση 1, θα αγωνιστούν σε πέντε (5) 
παιχνίδια σύνολο κορινών με τριπλή βαθμολογία  και οι πρώτοι οκτώ (8) προκρίνονται στην Φάση 3, 
με τις κορίνες και τους βαθμούς να ακολουθούν. 
 
Φάση 3 - Τελικός 
 
Οι οκτώ (8) Αθλητές οι οποίοι προκρίθηκαν από την Φάση 2, θα αγωνιστούν με το σύστημα Petersen, 
σε επτά (7) παιχνίδια, κόντρες όλοι με όλους. Στον κάθε αγώνα ο νικητής θα λαμβάνει επιπλέον 20 
κορίνες ως bonus στο σκορ που έχει επιτύχει και σε περίπτωση ισοπαλίας οι Αθλητές θα λαμβάνουν 
από 10 κορίνες ως bonus στο σκορ που έχουν επιτύχει. Επιπλέον, οι Αθλητές θα λαμβάνουν σε κάθε 
αγώνα κορίνες ως bonus στο σκορ που έχουν επιτύχει, επιπλέον 5 κορίνες για σκορ από 200 έως 249 
κορίνες και επιπλέον 20 κορίνες για σκορ από 250 κορίνες και πάνω.  
Οι Αθλητές αγωνίζονται στις κόντρες σύμφωνα με την κατάταξη την οποία έχουν επιτύχει στην 
προκριματική φάση και αναλυτικά: 
 

Παιχνίδι Αθλητές Αθλητές Αθλητές Αθλητές 

1 5-4 7-2 6-3 8-1 

2 6-2 8-4 7-1 5-3 

3 4-3 6-1 5-2 8-7 

4 5-1 7-3 8-6 4-2 

5 7-6 4-1 3-2 8-5 

6 8-2 6-5 7-4 3-1 

7 5-7 3-8 1-2 4-6 

 
Ο νικητής θα ανακηρυχθεί Πρωταθλητής Περιφέρειας Κρήτης Β’ κατηγορίας.  
 
2.3.2 Γυναίκες 
 
Φάση 1 
 
Οι δώδεκα (12) Αθλήτριες θα αγωνιστούν σε έξι (6) παιχνίδια σύνολο κορινών με τριπλή βαθμολογία  
και πρόσθεση της βαθμολογίας των σταθμών. Οι πρώτες οκτώ (8) προκρίνονται στην Φάση 2, με τις 
κορίνες και τους βαθμούς να ακολουθούν. 
 
Φάση 2 - Τελικός 
 
Οι οκτώ (8) Αθλήτριες οι οποίες προκρίθηκαν από την Φάση 2, θα αγωνιστούν με το σύστημα 
Petersen, σε επτά (7) παιχνίδια, κόντρες όλες με όλες. Στον κάθε αγώνα η νικήτρια θα λαμβάνει 
επιπλέον 20 κορίνες ως bonus στο σκορ που έχει επιτύχει και σε περίπτωση ισοπαλίας οι Αθλήτριες 
θα λαμβάνουν από 10 κορίνες ως bonus στο σκορ που έχουν επιτύχει. Επιπλέον, οι Αθλήτριες θα 
λαμβάνουν σε κάθε αγώνα κορίνες ως bonus στο σκορ που έχουν επιτύχει, επιπλέον 5 κορίνες για 
σκορ από 200 έως 249 κορίνες και επιπλέον 20 κορίνες για σκορ από 250 κορίνες και πάνω.  
Οι Αθλήτριες αγωνίζονται στις κόντρες σύμφωνα με την κατάταξη την οποία έχουν επιτύχει στην 
προκριματική φάση και αναλυτικά: 
 

Παιχνίδι Αθλήτριες Αθλήτριες Αθλήτριες Αθλήτριες 

1 5-4 7-2 6-3 8-1 

2 6-2 8-4 7-1 5-3 



3 4-3 6-1 5-2 8-7 

4 5-1 7-3 8-6 4-2 

5 7-6 4-1 3-2 8-5 

6 8-2 6-5 7-4 3-1 

7 5-7 3-8 1-2 4-6 

 
Η νικήτρια θα ανακηρυχθεί Πρωταθλήτρια Περιφέρειας Κρήτης Β’ κατηγορίας. 
 
2.4 Περιφέρεια Κεντρικής Ελλάδας 
 
2.4.1 Άνδρες 
 
Φάση 1 
 
Οι δεκαέξι (16) Αθλητές θα αγωνιστούν σε έξι (6) παιχνίδια σύνολο κορινών με τριπλή βαθμολογία και 
πρόσθεση της βαθμολογίας των σταθμών. Οι πρώτοι δώδεκα (12) προκρίνονται στην Φάση 2, με τις 
κορίνες και τους βαθμούς να ακολουθούν. 
 
Φάση 2 
 
Οι δώδεκα (12) Αθλητές οι οποίοι προκρίθηκαν από την φάση 1, θα αγωνιστούν σε πέντε (5) 
παιχνίδια σύνολο κορινών με τριπλή βαθμολογία  και οι πρώτοι οκτώ (8) προκρίνονται στην Φάση 3, 
με τις κορίνες και τους βαθμούς να ακολουθούν. 
 
Φάση 3 - Τελικός 
 
Οι οκτώ (8) Αθλητές οι οποίοι προκρίθηκαν από την Φάση 2, θα αγωνιστούν με το σύστημα Petersen, 
σε επτά (7) παιχνίδια, κόντρες όλοι με όλους. Στον κάθε αγώνα ο νικητής θα λαμβάνει επιπλέον 20 
κορίνες ως bonus στο σκορ που έχει επιτύχει και σε περίπτωση ισοπαλίας οι Αθλητές θα λαμβάνουν 
από 10 κορίνες ως bonus στο σκορ που έχουν επιτύχει. Επιπλέον, οι Αθλητές θα λαμβάνουν σε κάθε 
αγώνα κορίνες ως bonus στο σκορ που έχουν επιτύχει, επιπλέον 5 κορίνες για σκορ από 200 έως 249 
κορίνες και επιπλέον 20 κορίνες για σκορ από 250 κορίνες και πάνω.  
Οι Αθλητές αγωνίζονται στις κόντρες σύμφωνα με την κατάταξη την οποία έχουν επιτύχει στην 
προκριματική φάση και αναλυτικά: 
 

Παιχνίδι Αθλητές Αθλητές Αθλητές Αθλητές 

1 5-4 7-2 6-3 8-1 

2 6-2 8-4 7-1 5-3 

3 4-3 6-1 5-2 8-7 

4 5-1 7-3 8-6 4-2 

5 7-6 4-1 3-2 8-5 

6 8-2 6-5 7-4 3-1 

7 5-7 3-8 1-2 4-6 

 
Ο νικητής θα ανακηρυχθεί Πρωταθλητής Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Β’ κατηγορίας. 
 
 
 
 



2.5 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 
 
Φάση 1 - Τελικός 
 
Οι οκτώ (8) Αθλητές θα αγωνιστούν με το σύστημα Petersen, σε επτά (7) παιχνίδια, κόντρες όλοι με 
όλους. Στον κάθε αγώνα ο νικητής θα λαμβάνει επιπλέον 20 κορίνες ως bonus στο σκορ που έχει 
επιτύχει και σε περίπτωση ισοπαλίας οι Αθλητές θα λαμβάνουν από 10 κορίνες ως bonus στο σκορ 
που έχουν επιτύχει. Επιπλέον, οι Αθλητές θα λαμβάνουν σε κάθε αγώνα κορίνες ως bonus στο σκορ 
που έχουν επιτύχει, επιπλέον 5 κορίνες για σκορ από 200 έως 249 κορίνες και επιπλέον 20 κορίνες για 
σκορ από 250 κορίνες και πάνω.  
Οι Αθλητές αγωνίζονται στις κόντρες σύμφωνα με την κατάταξη την οποία έχουν επιτύχει στην 
προκριματική φάση και αναλυτικά: 
 

Παιχνίδι Αθλητές Αθλητές Αθλητές Αθλητές 

1 5-4 7-2 6-3 8-1 

2 6-2 8-4 7-1 5-3 

3 4-3 6-1 5-2 8-7 

4 5-1 7-3 8-6 4-2 

5 7-6 4-1 3-2 8-5 

6 8-2 6-5 7-4 3-1 

7 5-7 3-8 1-2 4-6 

 
Ο νικητής θα ανακηρυχθεί Πρωταθλητής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Β’ κατηγορίας. 
 
3. Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα Ανδρών – Γυναικών 2019 – 2020, Τελικοί Β’ κατηγορίας 
 
3.1 Προκρίσεις 
 

Αθλητές και Αθλήτριες Β’ κατηγορίας 

   

Περιφέρεια Αθλητές Αθλήτριες 

   

Αττικής 28 11 

Μακεδονίας-Θράκης 12 5 

Κρήτης 10 5 

Κεντρικής Ελλάδας 7 2 

Δυτικής Ελλάδας 3 1 

   

Σύνολο 60 24 

 
3.2 Τρόπος διεξαγωγής (format) 
 
3.2.1 Άνδρες 
 
Σάββατο 9.5.2020 – Φάση 1 
 
Οι Αθλητές θα αγωνιστούν σε έξι (6) παιχνίδια σύνολο κορινών και οι πρώτοι είκοσι τέσσερις (24) 
προκρίνονται στην Φάση 2, με τις κορίνες να ακολουθούν. 
 
Κυριακή 10.5.2020 – Φάσεις 2 - 3 



 
Φάση 2 
 
Οι είκοσιτέσσερις (24) Αθλητές οι οποίοι προκρίθηκαν από την Φάση 1, θα αγωνιστούν σε πέντε (5) 
παιχνίδια σύνολο κορινών. Οι πρώτοι οκτώ (8) Αθλητές προκρίνονται στην Φάση 3 με τις κορίνες να 
ακολουθούν. 
 
Φάση 3 - Τελικός 
 
Οι οκτώ (8) Αθλητές οι οποίοι προκρίθηκαν από την Φάση 2, θα αγωνιστούν με το σύστημα Petersen, 
σε επτά (7) παιχνίδια, κόντρες όλοι με όλους. Στον κάθε αγώνα ο νικητής θα λαμβάνει επιπλέον 20 
κορίνες ως bonus στο σκορ που έχει επιτύχει και σε περίπτωση ισοπαλίας οι Αθλητές θα λαμβάνουν 
από 10 κορίνες ως bonus στο σκορ που έχουν επιτύχει. Επιπλέον, οι Αθλητές θα λαμβάνουν σε κάθε 
αγώνα κορίνες ως bonus στο σκορ που έχουν επιτύχει, επιπλέον 5 κορίνες για σκορ από 200 έως 249 
κορίνες και επιπλέον 20 κορίνες για σκορ από 250 κορίνες και πάνω.  
Οι Αθλητές αγωνίζονται στις κόντρες σύμφωνα με την κατάταξη την οποία έχουν επιτύχει στην 
προκριματική φάση και αναλυτικά: 
 

Παιχνίδι Αθλητές Αθλητές Αθλητές Αθλητές 

1 5-4 7-2 6-3 8-1 

2 6-2 8-4 7-1 5-3 

3 4-3 6-1 5-2 8-7 

4 5-1 7-3 8-6 4-2 

5 7-6 4-1 3-2 8-5 

6 8-2 6-5 7-4 3-1 

7 5-7 3-8 1-2 4-6 

 
Μετά την ολοκλήρωση των επτά παιχνιδιών, οι Αθλητές θα καταλάβουν τις θέσεις ένα (1) έως οκτώ 
(8) της τελικής κατάταξης, σύμφωνα με το σύνολο κορινών που έχουν επιτύχει, με τις κορίνες bonus. 
 
Ο νικητής θα ανακηρυχθεί Πρωταθλητής Ελλάδος Β’ κατηγορίας. 
 
3.2.2 Γυναίκες 
 
Σάββατο 9.5.2020 – Φάση 1 
 
Οι είκοσι τέσσερις (24) Αθλήτριες θα αγωνιστούν σε έξι (6) παιχνίδια σύνολο κορινών και οι πρώτες 
δεκαέξι (16) προκρίνονται στην Φάση 2, με τις κορίνες να ακολουθούν. 
 
Κυριακή 10.5.2020 – Φάσεις 2-3 
 
Φάση 2 
 
Οι δεκαέξι (16) Αθλήτριες οι οποίες προκρίθηκαν από την Φάση 1, θα αγωνιστούν σε πέντε (5) 
παιχνίδια σύνολο κορινών. Οι πρώτες οκτώ (8) Αθλήτριες προκρίνονται στην Φάση 3 με τις κορίνες να 
ακολουθούν. 
 
Φάση 3 - Τελικός 
 
Οι οκτώ (8) Αθλήτριες οι οποίες προκρίθηκαν από την Φάση 1, θα αγωνιστούν με το σύστημα 
Petersen, σε επτά (7) παιχνίδια, κόντρες όλες με όλες. Στον κάθε αγώνα η νικήτρια θα λαμβάνει 



επιπλέον 20 κορίνες ως bonus στο σκορ που έχει επιτύχει και σε περίπτωση ισοπαλίας οι Αθλήτριες 
θα λαμβάνουν από 10 κορίνες ως bonus στο σκορ που έχουν επιτύχει. Επιπλέον, οι Αθλήτριες θα 
λαμβάνουν σε κάθε αγώνα κορίνες ως bonus στο σκορ που έχουν επιτύχει, επιπλέον 5 κορίνες για 
σκορ από 200 έως 249 κορίνες και επιπλέον 20 κορίνες για σκορ από 250 κορίνες και πάνω.  
Οι Αθλήτριες αγωνίζονται στις κόντρες σύμφωνα με την κατάταξη την οποία έχουν επιτύχει στην 
προκριματική φάση και αναλυτικά: 
 

Παιχνίδι Αθλήτριες Αθλήτριες Αθλήτριες Αθλήτριες 

1 5-4 7-2 6-3 8-1 

2 6-2 8-4 7-1 5-3 

3 4-3 6-1 5-2 8-7 

4 5-1 7-3 8-6 4-2 

5 7-6 4-1 3-2 8-5 

6 8-2 6-5 7-4 3-1 

7 5-7 3-8 1-2 4-6 

 
Η νικήτρια θα ανακηρυχθεί Πρωταθλήτρια Ελλάδος Β’ κατηγορίας. 
 
 
4. Σύστημα δηλώσεων αγώνων με την άδεια – έγκριση της Ομοσπονδίας 
 
Για όλους τους αγώνες οι οποίοι διεξάγονται με την άδεια – έγκριση της Ομοσπονδίας, οι δηλώσεις 
συμμετοχής θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά από το ηλεκτρονικό σύστημα της Ομοσπονδίας. 
 
 
 
 

 


