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Η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία προκηρύσσει τους Περιφερειακούς Τελικούς της Β’ κατηγορίας, Ανδρών 

και Γυναικών του Πανελληνίου Ατομικού Πρωταθλήματος Μπόουλινγκ 2019 - 2020 
 

Ιστοσελίδα διοργάνωσης 

Website www.ego-gymnastics.gr 

Σύστημα Δηλώσεων και 
αποτελεσμάτων 

www.onlinego.gr 

 

Πληροφορίες Διοργάνωσης 

Διοργανωτής Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία (Ε.Γ.Ο.) 

Περιφέρειες Όλες οι Περιφέρειες 

Δικαίωμα συμμετοχής 

Αθλητές και Αθλήτριες,οι οποίοι μετά την ολοκλήρωση των 
επτά (7) σταθμών του Πανελληνίου Ατομικού 
Πρωταθλήματος Ανδρών και Γυναικών 2019-2020, έχουν 
καταλάβει τις πρώτες θέσεις στην βαθμολογία ανά 
Περιφέρεια. 
Ο αριθμός Αθλητών και οι Αθλητριών, οι οποίοι 
προκρίνονται ανά Περιφέρεια, είναι: 
 

Περιφέρεια Αθλητές Αθλήτριες 

   

Αττικής 80 25 

Μακεδονίας – Θράκης 24 12 

Κρήτης 20 12 

Κεντρικής Ελλάδας 16 0 

Δυτικής Ελλάδας 8 0 
 

Αγωνιστική περίοδος 2019 - 2020 

Πρώτη ημέρα Σάββατο15Φεβρουαρίου 

Τελευταία ημέρα Δευτέρα17Φεβρουαρίου 

 
 
 
 
 
 

Περιγραφή Διοργάνωσης 

Τύπος Τελική Φάση ανά Περιφέρεια 

Κατηγορία Ατομικό Β’ κατηγορίας Ανδρών/Γυναικών 

 

ΓΡΑΦΕΙΑ: Λ. Κηφισίας 37 - ΟΑΚΑ 

Κτίριο EKAE (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 

EKAE Building (Former Athletes Guesthouse) 
Opposite Fire Station 

                  151 23 Maroussi, Greece 

Tel.:   0030210 98 82 458, 0030210 98 44 019         
Fax:   0030 210 98 87 329 

 

e-mail: ego@otenet.gr 

http://www.ego-gymnastics.gr/


Αριθμός group Όπως εμφανίζονται στο σύστημα δηλώσεων ανά Περιφέρεια 

Παρατηρητής Ναι 

Ισοπαλίες 

Σε περίπτωση ισοπαλίας, την ανώτερη θέση λαμβάνει ο 
Αθλητής ή η Αθλήτρια με το καλύτερο παιχνίδι στην 
Προκριματική φάση. Αν υπάρχει και πάλι ισοπαλία, τότε 
υπολογίζεται το 2ο καλύτερο παιχνίδι, το 3οκ.ο.κ. 
Σε περίπτωση ισοβαθμίας, στο σύνολο της βαθμολογίας 
(Σταθμοί και Προκριματική Φάση), την υψηλότερη θέση 
καταλαμβάνει ο Αθλητής ή η Αθλήτρια με το μεγαλύτερο 
σύνολο κορινών σε όλη την διοργάνωση  (Πέντε (5) 
καταμετρημένοι Σταθμοί και Προκριματική Φάση). Σε 
περίπτωση που συνεχίζει να υπάρχει ισοβαθμία, τότε την 
υψηλότερη θέση καταλαμβάνει ο Αθλητής ή η Αθλήτρια με 
την υψηλότερη βαθμολογία στην Προκριματική Φάση. 

Εμφάνιση Αθλητών 

Άνδρες: Υφασμάτινο παντελόνι και μπλούζα με αναγραφή του 
Συλλόγου στον οποίο ανήκει ο Αθλητής στα Ελληνικά. 
Γυναίκες: Υφασμάτινο παντελόνι ή αθλητική φούστα και 
μπλούζα με αναγραφή του Συλλόγου στον οποίο ανήκει η 
Αθλήτρια στα Ελληνικά. 

Κανονισμοί  

Η διοργάνωση πραγματοποιείται με τους κανονισμούς της 
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας (WorldBowling), οι οποίοι σε 
επίσημη μετάφραση είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της 
ΕΓΟ.  Σε περίπτωση τροποποίησης των κανονισμών από την 
Παγκόσμια Ομοσπονδία, ισχύει το κείμενο της Παγκόσμιας 
Ομοσπονδίας (WorldBowling). 

Βραβεύσεις 

Οι τρεις (3) πρώτοι Άνδρες και οι τρεις (3) πρώτες Γυναίκες, 
ανά Περιφέρεια θα βραβευθούν με Μετάλλιο,ενώ οι πρώτοι 
Άνδρες και οι πρώτες Γυναίκες ανά Περιφέριεα, θα 
βραβευθούν με Κύπελλα.  

 

Πολιτική δηλώσεων 

Τρόπος δήλωσης 

Από τον Σύλλογο του Αθλητή ή από τον Αθλητή, ηλεκτρονικά 
από την ιστοσελίδα της ΕΓΟ στην διεύθυνση www.onlinego.gr 
 
Στο ηλεκτρονικό σύστημα δηλώσεων, οι θέσεις των Αθλητών 
και Αθλητριών με δικαίωμα συμμετοχής,θα έχουν 
συμπληρωθεί αυτόματα μετά την ολοκλήρωση του έβδομου 
(7) Σταθμού, της Προκριματικής φάσης του Πανελληνίου 
Ατομικού Πρωταθλήματος 2019-2020. 
 
Οι Σύλλογοι ή οι Αθλητές και οι Αθλήτριες, θα πρέπει να 
επιβεβαιώσουν ή να ακυρώσουν την συμμετοχή τους, έως την 
Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020 στο ηλεκτρονικό σύστημα 
δηλώσεων. Η ακύρωση συμμετοχής είναι δεσμευτική. 
 
Αθλητής ή Αθλήτρια ο οποίος δεν θα επιβεβαιώσει την 
συμμετοχή του έως την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020, θα 
θεωρηθεί ότι δεν επιθυμεί να  συμμετέχει. 
 
Ειδικά για την Περιφέρεια Αττικής, οι Αθλητές και οι 
Αθλήτριες θα πρέπει να επιλέξουν το group, στο οποίο θα 
συμμετέχουν, παράλληλαμε την επιβεβαίωση της 
συμμετοχής, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος. 
 

http://www.onlinego.gr/


Δυνατότητα ακύρωσης 

Ναι έως την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020. 
Σε περίπτωση που Αθλητής ή Αθλήτρια, ο οποίος έχει 
επιβεβαιώσει την συμμετοχή του, δεν εμφανιστεί στην 
διοργάνωση, ο Σύλλογος οφείλει να καταβάλει στην 
Ομοσπονδία το παράβολο. 

Έναρξη δηλώσεων Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020 

 

Τοποθέτηση στους διαδρόμους και μετακινήσεις 

Τοποθέτηση σε διάδρομο Με κλήρωση 

Αθλητές ανά ζευγάρι Maximum πέντε (5) 

Συχνότητα αλλαγών 
Κάθε ένα (1) παιχνίδι ή σύμφωνα με το format της τελικής 
φάσης 

Τρόπος αλλαγών 
Αθλητές σε ζυγό διάδρομο μετακινούνται δεξιά  
Αθλητές σε μονό διάδρομο μετακινούνται αριστερά 

Διάδρομοι μετακίνησης Ένα (1) ζευγάρι διαδρόμων 

Λάδωμα Ανά group / Ανά φάση 

 

Τρόπος Διεξαγωγής (Format) 

Ο τρόπος διεξαγωγής ανά Περιφέρεια, βάση των συμμετοχών είναι: 
 
Περιφέρεια Αττικής 
 
Φάση 1 – 15 Φεβρουαρίου 2020 

 
Οι ογδόντα (80) Αθλητές θα αγωνιστούν σε έξι (6) παιχνίδια σύνολο κορινών με τριπλή 
βαθμολογία  και πρόσθεση της βαθμολογίας των πέντε (5) καταμετρημένων σταθμών. Οι 
πρώτοι είκοσι οκτώ (28) προκρίνονται στην Φάση 2, με τις κορίνες και τους βαθμούς να 
ακολουθούν. 
 
Οι εικοσιπέντε (25) Αθλήτριες θα αγωνιστούν σε έξι (6) παιχνίδια σύνολο κορινών με τριπλή 
βαθμολογία  και πρόσθεση της βαθμολογίας των πέντε (5) καταμετρημένων σταθμών. Οι 
πρώτες δεκατέσσερις (14) προκρίνονται στην Φάση 2, με τις κορίνες και τους βαθμούς να 
ακολουθούν. 
 
Φάση 2 – 16 Φεβρουαρίου 2020 
 
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. 
 
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 – Τελικά - 16 Φεβρουαρίου 2020 
 
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 
 
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 

 
Μετά την ολοκλήρωση των επτά παιχνιδιών, οι Αθλήτριες θα καταλάβουν τις θέσεις ένα (1) 
έως οκτώ (8) της τελικής κατάταξης, σύμφωνα με το σύνολο κορινών που έχουν επιτύχει, με 
τις κορίνες bonus. 
Η νικήτρια θα ανακηρυχθεί Πρωταθλήτρια Περιφέρειας Αττικής Β’ κατηγορίας. 
 
Περιφέρειες Μακεδονίας – Θράκης 
 
Φάση 1 – 15 Φεβρουαρίου 2020 

 
Οι είκοσι τέσσερις (24) Αθλητές θα αγωνιστούν σε έξι (6) παιχνίδια σύνολο κορινών με τριπλή 
βαθμολογία  και πρόσθεση της βαθμολογίας των πέντε (5) καταμετρημένων σταθμών. Οι 
πρώτοι δώδεκα (12) προκρίνονται στην Φάση 2, με τις κορίνες και τους βαθμούς να 
ακολουθούν. 
 
Οι δώδεκα (12) Αθλήτριες θα αγωνιστούν σε έξι (6) παιχνίδια σύνολο κορινών με τριπλή 
βαθμολογία και πρόσθεση της βαθμολογίας των πέντε (5) καταμετρημένων σταθμών. Οι 
πρώτες οκτώ (8) προκρίνονται στην Φάση 3, με τις κορίνες και τους βαθμούς να ακολουθούν. 
 
Φάση 2 – 16 Φεβρουαρίου 2020 
 



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 – Τελικά - 16 Φεβρουαρίου 2020 
 
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 Μακεδονίας - Θράκης Β’ κατηγορίας 
 
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 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 Αθλήτριες θα καταλάβουν τις θέσεις ένα (1) 
έως οκτώ (8) της τελικής κατάταξης, σύμφωνα με το σύνολο κορινών που έχουν επιτύχει, με 
τις κορίνες bonus.Η νικήτρια θα ανακηρυχθεί Πρωταθλήτρια Περιφέρειας Μακεδονίας – 
Θράκης, Β’ κατηγορίας. 
 
Περιφέρεια Κρήτης 
 



Φάση 1 – 15 Φεβρουαρίου 2020 

 
Οι είκοσι (20) Αθλητές θα αγωνιστούν σε έξι (6) παιχνίδια σύνολο κορινών με τριπλή 
βαθμολογία  και πρόσθεση της βαθμολογίας των πέντε (5) καταμετρημένων σταθμών. Οι 
πρώτοι δώδεκα (12) προκρίνονται στην Φάση 2, με τις κορίνες και τους βαθμούς να 
ακολουθούν. 
 
Οι δώδεκα (12) Αθλήτριες θα αγωνιστούν σε έξι (6) παιχνίδια σύνολο κορινών με τριπλή 
βαθμολογία  και πρόσθεση της βαθμολογίας των πέντε (5) καταμετρημένων σταθμών. Οι 
πρώτες οκτώ (8) προκρίνονται στην Φάση 3, με τις κορίνες και τους βαθμούς να ακολουθούν. 
 
Φάση 2 – 16 Φεβρουαρίου 2020 
 
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 – Τελικά - 16 Φεβρουαρίου 2020 
 
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 Κρήτης Β’ κατηγορίας 
 
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 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 Αθλήτριες θα καταλάβουν τις θέσεις ένα (1) 
έως οκτώ (8) της τελικής κατάταξης, σύμφωνα με το σύνολο κορινών που έχουν επιτύχει, με 
τις κορίνες bonus. 
Η νικήτρια θα ανακηρυχθεί Πρωταθλήτρια Περιφέρειας Κρήτης, Β’ κατηγορίας. 
 
Περιφέρεια Κεντρικής Ελλάδος 
 
Φάση 1 – 15 Φεβρουαρίου 2020 

 
Οι δεκαέξι (16) Αθλητές θα αγωνιστούν σε έξι (6) παιχνίδια σύνολο κορινών με τριπλή 
βαθμολογία  και πρόσθεση της βαθμολογίας των πέντε (5) καταμετρημένων σταθμών. Οι 
πρώτοι δώδεκα (12) προκρίνονται στην Φάση 2, με τις κορίνες και τους βαθμούς να 
ακολουθούν. 
 
Φάση 2 – 16 Φεβρουαρίου 2020 
 
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 – Τελικά - 16 Φεβρουαρίου 2020 
 
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 Κεντρικής Ελλάδας Β’ κατηγορίας 
 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 
 
Φάση 1 – Τελικά - 17 Φεβρουαρίου 2020 
 



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 

 
 
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 Δυτικής Ελλάδας Β’ κατηγορίας 
 
Προκρίσεις 
 
Οι Αθλητές και οι Αθλήτριες, οι οποίοι προκρίνονται ανά Περιφέρεια στην Τελική Φάση του 
Πανελληνίου Ατομικού Πρωταθλήματος Β’ κατηγορίας, είναι: 
 

Περιφέρεια Αθλητές Αθλήτριες 

   

Αττικής 28 11 

Μακεδονίας – Θράκης 12 5 

Κρήτης 10 5 

Κεντρικής Ελλάδας 7 2 

Δυτικής Ελλάδας 3 1 

   

Σύνολο 60 24 
 
 

 

Κόστος συμμετοχής και τρόπος πληρωμής – ΕΓΟ 

Κόστος συμμετοχής Δεκατρία (13 €) ευρώ 

Τρόπος καταβολής Από τον Σύλλογο στον λογαριασμό της ΕΓΟ 

Τελική ημερομηνία 
καταβολής 

Τρείς (3) ημέρες μετά την τελευταία ημέρα της 
διοργάνωσης. Υποχρεωτικά στην αιτιολογία της κατάθεσης 
πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός πληρωμής, ο οποίος 
υπάρχει στο έντυπο πληρωμής το οποίο εκδίδεται από το 
ηλεκτρονικό σύστημα μετά την τελευταία ημέρα της 
διοργάνωσης.  

Προσοχή 

Σύλλογοι οι οποίοι διαθέτουν Αθλητές σε διαφορετική 
Περιφέρεια από την έδρα τους, πρέπει να κάνουν 
κατάθεση με τον αντίστοιχο κωδικό πληρωμής, ο οποίος 
υπάρχει στο έντυπο πληρωμής το οποίο εκδίδεται από το 
ηλεκτρονικό σύστημα μετά την τελευταία ημέρα της 
διοργάνωσης. Για κάθε Περιφέρεια, εκδίδεται 



διαφορετικός κωδικός πληρωμής. 

 

Κόστος παιχνιδιών και τρόπος πληρωμής – Αίθουσα 

Κόστος συμμετοχής 

Οι Αθλητές και οι Αθλήτριες οι οποίοι θα συμμετέχουν στην φάση 1, 
θα καταβάλουν δώδεκα (12) ευρώ. 
Οι Αθλητές και οι Αθλήτριες οι οποίοι θα συμμετέχουν στην φάση 2, 
θα καταβάλουν επιπλέον δέκα (10) ευρώ. 
Οι Αθλητές και οι Αθλήτριες οι οποίοι θα συμμετέχουν στην φάση 3, 
θα καταβάλουν επιπλέον δεκατέσσερα (14) ευρώ. 
Στις Περιφέρειες στις οποίες δεν θα διεξαχθεί μια ή περισσότερες 
φάσεις, οι Αθλητές και οι Αθλήτριες, δεν θα καταβάλουν τα 
παραπάνω ποσά, 

Τρόπος καταβολής Στην Αίθουσα διεξαγωγής 

Τελική ημερομηνία καταβολής 
30 λεπτά πριν από την έναρξη της διοργάνωσης στην οποία 
συμμετέχει ο Αθλητής ή η Αθλήτρια. 

 

Ενστάσεις 

Οι Αθλητές μπορούν να καταθέσουν ένσταση κατά την διάρκεια της διοργάνωσης, όπως 
ορίζετε ρητά στον εσωτερικό κανονισμό του Αθλήματος του Μπόουλινγκ της Ε.Γ.Ο.  
 

Αίθουσες και στοιχεία διεξαγωγής 

Περιφέρεια / Αίθουσα Αττικής / Cosmos Bowling Center 

Υπεύθυνος διοργάνωσης Σακελλαρίου Κωνσταντίνος 

Τηλέφωνο 6932899998 

Παρατηρητής Ζώη Μαίρη 

Περιφέρεια / Αίθουσα Μακεδονίας Θράκης / Pin CityBowling 

Υπεύθυνος διοργάνωσης Αργύρης Λογοθέτης 

Τηλέφωνο 2310.463.572 

Παρατηρητής Κωνσταντίνος Κίτσος 

Περιφέρεια / Αίθουσα Κεντρικής Ελλάδας / GalaxyFunn’ Bowl 

Υπεύθυνος διοργάνωσης Νικόλαος Καραλής 

Τηλέφωνο 6984136354 

Παρατηρητής Μάρκος Χατζηλίας 

Περιφέρεια / Αίθουσα Δυτικής Ελλάδας / Starbowl Corfu 

Υπεύθυνος διοργάνωσης Σωτήρης Σαλβατόρος 

Τηλέφωνο 26610.23.260 

Παρατηρητής Νικόλαος Μπούφεσης 

Περιφέρεια / Αίθουσα Κρήτη / Iraklio Bowling 

Υπεύθυνος διοργάνωσης Γιώργος Λαμπράκης 

Τηλέφωνο 6973032796 

Παρατηρητής Αριστείδης Βλαχάκης 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Οργανωτική Επιτροπή 

Η οργανωτική επιτροπή αποτελείται από μέλη της Τεχνικής Επιτροπής της Ελληνικής 
Γυμναστικής Ομοσπονδίας και είναι: 
 

 Αργύρης Σοφράς 

 Νίκος Κεκέσης 

 Λεωνίδας Μαραγκός 

 
HE.Γ.Ο. διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει επιπλέον συνεργάτες ανά περιφέρεια, με σκοπό την 
καλύτερη διεξαγωγή των διοργανώσεων.  

 

 

 

 


