
 

 
 

 

ΓΡΑΦΕΙΑ: Λ. Κηφισίας 37 - ΟΑΚΑ 
Κτίριο Δ (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 
D Building (Former Athletes Guesthouse) 

Opposite Fire Station 

                  151 23 Maroussi, Greece 
Tel.:   210 98 82 458, 210 98 44 019         

Fax:    210 98 87 329 
 

e-mail: ego@otenet.gr 

  

                                                                                                             Αθήνα,  10 / 02 / 2020 
Αρ. πρωτ. 779 

 
 
Προς 
Ενδιαφερόμενα σωματεία Μπόουλινγκ – μέλη της Ε.Γ.Ο. 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ ΑΝΔΡΩΝ 

2019 - 2020 
 
Από την Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία προκηρύσσεται ο αγώνας Τελική Φάση Πανελληνίου 
Ομαδικού Πρωταθλήματος Μπόουλινγκ Ανδρών 2019 – 2020. 
 
 

Ιστοσελίδα διοργάνωσης 

Website www.ego-gymnastics.gr  

 

Σύστημα δηλώσεων και αποτελεσμάτων 

Website www.onlinego.gr  

 

Πληροφορίες Διοργάνωσης 

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

Συμμετέχοντες 

Οι Σύλλογοι ανά Περιφέρεια, οι οποίοι έχουν αποκτήσει το δικαίωμα 

συμμετοχής στα τελικά της διοργάνωσης βάση των προκριματικών, , δεν 
έχουν οικονομική εκκρεμότητα και διαθέτουν Αθλητική Αναγνώριση. 
Οι Ομάδες θα αγωνιστούν με την ίδια σύνθεση με αυτή που αγωνίστηκαν 
στην Προκριματική Φάση. Ο Σύλλογος έχει δικαίωμα να 
πραγματοποιήσει αλλαγές στην σύνθεση ομάδας μέχρι και 
εικοσιτέσσερις (24) ώρες πριν την διεξαγωγή του αγώνα, με την 
απαραίτητη προϋπόθεση ο Αθλητής να πληροί τις προϋποθέσεις της 
προκήρυξης, να έχει αγωνιστεί σε τουλάχιστον τρεις (3) Σταθμούς  του 
Πανελληνίου Ατομικού πρωταθλήματος 2019 – 2020 και να μην έχει 
δηλωθεί σε άλλη ομάδα του Συλλόγου.  Οι Αθλητές οι οποίοι θα 
στελεχώσουν τις Ομάδες, θα πρέπει να διαθέτουν ενεργή κάρτα τύπου Α. 
Προσοχή. Ενεργές κάρτες τύπου Α είναι οι κάρτες Α, οι οποίες έχουν 
εκδοθεί το 2020 ή έχουν εκδοθεί παλαιότερα  και έχουν ανανεωθεί το 

2020. 

Αγωνιστική περίοδος 2019- 2020 

Ημέρες Διεξαγωγής 29 Φεβρουαρίου / 01 - 02 Μαρτίου 2020. 
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Συμμετοχές ανά Σύλλογο και ανά Περιφέρεια Βάση των προκριματικών. 

Περιφέρεια Αττικής  

 

Α/Α ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

Ημερομηνία 
διεξαγωγής 
αγωνίσματος 

    1 STRIKERS BOWLING CLUB 29/02/2020 

2 Α.Σ.Μ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ 1 

29/02/2020 

3 Α.Σ.Μ. ΔΑΦΝΗΣ 1 

29/02/2020 

4 Α.Σ.Μ. Ο ΚΟΣΜΟΣ  

29/02/2020 

5 Α.Σ.Μ. ΦΟΙΝΙΚΑΣ 2 

29/02/2020 

6 Α.Ο.Ν.Σ. Ο ΜΙΛΩΝ  

29/02/2020 

7 Σ.Π.Μ. ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΠΑΤΗΣΙΩΝ  

29/02/2020 

8 ΣΤΡΙΚΕ 1 

29/02/2020 

9 Φ.Α.Ν. BOWLING Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 1  

29/02/2020 

    
 

Περιφέρεια 

Μακεδονίας - 
Θράκης  

  

Α/Α ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
Ημερομηνία διεξαγωγής 

αγωνίσματος 
 

1 Α.Σ.Μ.Θ. Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1  

29/02/2020 

2 Ο.Π.Μ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1  

29/02/2020 

    
 

Περιφέρεια Κρήτης 

 

Α/Α ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
Ημερομηνία διεξαγωγής 

αγωνίσματος 
 

1 Α.Σ.Μ. ΧΑΝΙΑ 2000 1 

29/02/2020 

2 Α.Σ.Μ. ΧΑΝΙΑ 2000 2 

29/02/2020 

    
 

Περιφέρεια 
Κεντρικής Ελλάδος 

 

Α/Α ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
Ημερομηνία διεξαγωγής 

αγωνίσματος 
  

1 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2014 1  29/02/2020 

    
 

 

 

Περιγραφή Διοργάνωσης 

Τύπος Τελικά  

Κατηγορία Ομαδικό, Ανδρών  

Ομάδες 

Οι ομάδες που προκρίθηκαν από τα προκριματικά, αποτελούνται από 
πέντε (5) έως έξι  (6) Αθλητές και αγωνίζονται ως :  
Δυάδες, τρεις (3) 
Τριάδες,  δύο (2) 
Πεντάδες,  μία (1)  

Αλλαγές Αθλητών Μετά το τέλος του κάθε παιχνιδιού μόνο για τις πεντάδες (5αδες)  

Αριθμός παιχνιδιών 
Σάββατο έξι (6) σε τρία (3) Γκρουπ  
Κυριακή  έξι (6) σε δύο (2) Γκρουπ   
Δευτέρα είκοσι έξι  (26) ένα (1) Γκρουπ  

Υπολογισμός σκορ Βάση βαθμολογίας  

Συχνότητα λαδωμάτων 
Ανά Γκρουπ στις Δυάδες και στις Τριάδες 
Ανά δεκατέσσερα  (14) παιχνίδια στις Πεντάδες 

Κατάταξη Ναι 

Τελική φάση 
Δυάδες – Ναι 
Τριάδες – Ναι 
Πεντάδες - Όχι 
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Παρατηρητής Ναι 

Ισοπαλίες 

Για τις δυάδες και τριάδες, την υψηλότερη θέση καταλαμβάνει η ομάδα 
με το καλύτερο 6ο παιχνίδι. Σε περίπτωση που συνεχίζεται η ισοπαλία 
την υψηλότερη θέση καταλαμβάνει η ομάδα με το 5ο καλύτερο παιχνίδι 
κ.ο.κ  
Για τις Πεντάδες σε περίπτωση ισοπαλίας μετρά η νίκη στα μεταξύ τους 
παιχνίδια. Σε περίπτωση που συνεχίζεται η ισοπαλία μετρά το σύνολο 
κορινών και στα 26 παιχνίδια. 

 Για το πρωταθλητή σύλλογο σε περίπτωση ισοβαθμίας μετρά η 
καλύτερη βαθμολογία από τις πεντάδες. 

Εμφάνιση Αθλητών 

Υπεύθυνος για την ομοιομορφία στην ένδυση των αθλητών είναι ο 
Σύλλογος. Με υφασμάτινο παντελόνι και η μπλούζα του συλλόγου να 
φέρει την ονομασία του συλλόγου στα Ελληνικά  
Η αναγραφή στις εμφανίσεις του ονόματος του Αθλητή είναι 
προαιρετική, αλλά πρέπει να ισχύει σε όλα τα μέλη της ομάδας.  Τυχόν 
χορηγός των ομάδων στην εμφάνιση του συλλόγου χρειάζεται να έχει 
λάβει την έγκριση της Ομοσπονδίας και τα μεγέθη να είναι σύμφωνα με 
τους κανονισμούς. 

Κανονισμοί  

Η διοργάνωση πραγματοποιείται με τους κανονισμούς της Παγκόσμιας 
Ομοσπονδίας (World Bowling), 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 (World Bowling). 

 

Πολιτική δηλώσεων 

Τρόπος δήλωσης 

Οι Σύλλογοι με δικαίωμα συμμετοχής, θα αναφέρονται στην ιστοσελίδα 
της ΕΓΟ στην διεύθυνση www.onlinego.gr. 
Ο κάθε Σύλλογος θα πρέπει να επιβεβαιώσει τους αθλητές που θα 
στελεχώσουν την ομάδα ή  να προχωρήσει σε αλλαγή κάποιου αθλητή, 
το αργότερο 24 ώρες πριν την διεξαγωγή του αγώνα.  

Χρόνος δήλωσης 

Οι Σύλλογοι θα πρέπει να επιβεβαιώσουν την συμμετοχή των ομάδων 
τους στο On-line της Ομοσπονδίας, το αργότερο την Πέμπτη 20 
Φεβρουαρίου 2020. 
Ο χρόνος δήλωσης των αθλητών ορίζεται το αργότερο σε 24 ώρες πριν 
την διεξαγωγή τoυ αγωνίσματος.   

Μη εμφάνιση Ομάδας 
Σε περίπτωση που Ομάδα έχει δηλωθεί και δεν εμφανιστεί στην 
διοργάνωση, ο Σύλλογος οφείλει να καταβάλει στην Ομοσπονδία το 
παράβολο. 

 

Τοποθέτηση στους διαδρόμους και μετακινήσεις 

Τοποθέτηση σε διάδρομο Με κλήρωση 

Συχνότητα αλλαγών Όπως ορίζεται στις διευκρινήσεις της προκήρυξης 

Τρόπος αλλαγών Όπως ορίζεται στις διευκρινήσεις της προκήρυξης 

Διάδρομοι μετακίνησης Όπως ορίζεται στις διευκρινήσεις της προκήρυξης 

Κόστος συμμετοχής και τρόπος πληρωμής – ΕΓΟ 

Κόστος συμμετοχής  Ανά Ομάδα τριακόσια είκοσι ευρώ (320 €) 

Τρόπος καταβολής Από τον Σύλλογο στον λογαριασμό της ΕΓΟ 

Τελική ημερομηνία 
καταβολής 

Πέμπτη 27/02/2020. Υποχρεωτικά στην αιτιολογία της κατάθεσης 
πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός πληρωμής, ο οποίος υπάρχει στο 

έντυπο πληρωμής το οποίο εκδίδεται από το ηλεκτρονικό σύστημα. 
 

Κόστος παιχνιδιών και τρόπος πληρωμής – Αίθουσα 

Κόστος συμμετοχής Ανά Ομάδα διακόσια  ευρώ (200 €). 

Τρόπος καταβολής Στην Αίθουσα διεξαγωγής 

Τελική ημερομηνία καταβολής 30 λεπτά πριν από την έναρξη της διοργάνωσης. 

 

Βραβεύσεις 

about:blank


Δυάδες 
Οι Ομάδες οι οποίες θα καταλάβουν τις τρεις (3) πρώτες θέσεις θα 
λάβουν Κύπελλο και οι Αθλητές των Ομάδων Μετάλλιο.  

Τριάδες 
Οι Ομάδες οι οποίες θα καταλάβουν τις τρεις (3) πρώτες θέσεις θα 
λάβουν Κύπελλο και οι Αθλητές των Ομάδων Μετάλλιο. 

Πεντάδες 
Οι Ομάδες οι οποίες θα καταλάβουν τις τρεις (3) πρώτες θέσεις θα 
λάβουν Κύπελλο και οι Αθλητές των Ομάδων Μετάλλιο. 

Πρωταθλητής σύλλογος  
Ο σύλλογος που θα τερματίσει πρώτος στην βαθμολογία από τις δυάδες, 
τριάδες, πεντάδες θα λάβει κύπελλο.   

 

Ενστάσεις 

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

Διευκρινήσεις για την διεξαγωγή Δυάδων.                                                                             

Σάββατο 29/02/2020 
Το Σάββατο 29/02/2020 θα αγωνισθούν οι 42 δυάδες των συλλόγων και ώρα 08:30 το 
πρώτο γκρουπ 11:30 το δεύτερο και 14:30 το τρίτο γκρουπ , οι ομάδες που θα προκριθούν 
βάση της βαθμολογίας είναι τέσσερεις (4) οι οποίες θα αγωνισθούν για τον μικρό και μεγάλο τελικό  
παίζοντας 1 παιχνίδι, η πρώτη (1) με την  τέταρτη (4) και η Δεύτερη (2) με την Τρίτη (3). Οι ομάδες 
που θα τερματίσουν στην πρώτη (1) και Δεύτερη (2) θέση θα παίξουν στο μεγάλο τελικό και οι 
επόμενες στο μικρό τελικό  για τις θέσεις τρία (3) και Τέσσερα (4) σε ένα παιχνίδι. 
Οι ομάδες θα αγωνισθούν σε έξι (6) παιχνίδια μία ομάδα ανά διάδρομο. 
Οι σύλλογοι μπορούν να συμμετέχουν με μία μόνο δυάδα σε κάθε γκρουπ. 
Αλλαγή διαδρόμων κάθε παιχνίδι, αριστεροί διάδρομοι μετακινούνται αριστερά 2 διαδρόμους οι 
δεξιοί, δεξιά 2 διαδρόμους. 
Διευκρινήσεις για την διεξαγωγή Τριάδων / Κυριακή 01/03/2020                                                                       
Την Κυριακή 01/03/2020  θα αγωνισθούν οι 28 τριάδες των συλλόγων και ώρα 08:30 το 

πρώτο γκρουπ 13:00 το δεύτερο γκρουπ, οι ομάδες που θα προκριθούν βάση της βαθμολογίας 
είναι τέσσερεις (4) οι οποίες θα αγωνισθούν για τον μικρό και μεγάλο τελικό  παίζοντας ένα (1) 
παιχνίδι, η πρώτη (1) με την  τέταρτη (4) και η Δεύτερη (2) με την Τρίτη (3). Οι ομάδες που θα 
τερματίσουν στην πρώτη (1) και Δεύτερη (2) θέση θα παίξουν στο μεγάλο τελικό και οι επόμενες στο 
μικρό τελικό  για τις θέσεις τρία (3) και Τέσσερα (4) σε ένα(1) παιχνίδι. 
Οι ομάδες θα αγωνισθούν σε έξι (6) παιχνίδια μία ομάδα ανά διάδρομο. 
Οι σύλλογοι μπορούν να συμμετέχουν με μία μόνο τριάδα σε κάθε γκρουπ. 
Αλλαγή διαδρόμων κάθε παιχνίδι, αριστεροί διάδρομοι μετακινούνται αριστερά 2 διαδρόμους οι 
δεξιοί, δεξιά 2 διαδρόμους. 
Διευκρινήσεις για την διεξαγωγή Πεντάδων / Δευτέρα 02/03/2020                                                                     

Τη Δευτέρα 02/03/2020  θα αγωνισθούν οι 14 πεντάδες  των συλλόγων και ώρα 08:30 , οι 
σειρά που θα τερματίσουν βάσει της βαθμολογίας θα κρίνει και την πρωταθλήτρια πεντάδα. 
Οι ομάδες θα αγωνισθούν σε 13 διπλά παιχνίδια με  σύστημα Baker, και θα συλλέγουν βαθμούς 
με σύνολο κορινών από τα δυο παιχνίδια  από την αντίπαλη ομάδα. Η νίκη δίνει 3 βαθμούς η 
Ισοπαλία 1 βαθμό και η Ήττα 0 (π.χ  οι ομάδες 1 και 2 θα παίξουν 2 συνεχόμενα παιχνίδια 
και στο σύνολο τους θα πάρουν τους βαθμούς της Νίκης της ισοπαλίας η της ήττας)   . Η 
σειρά των παιχνιδιών είναι με Round Robin . Στο τέλος του  14 παιχνιδιού θα γίνει διακοπή για 
συντήρηση των διαδρόμων.   
Αλλαγές διαδρόμων κάθε δεύτερο παιχνίδι. 

 

Διευκρινήσεις για τον πρωταθλητή σύλλογο  / Δευτέρα 02/03/2020                                                                      
Η ανάδειξη του πρωταθλητή συλλόγου θα έρθει από την συγκομιδή των βαθμών 
από τις 3 δυάδες, τις 2 τριάδες και την πεντάδα του, ανάλογα σε ποια θέση 
έχουν τερματίσει και με την βαθμολογία του πίνακα 1 . 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Πίνακας 1      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Στοιχεία Διοργάνωσης  

Υπεύθυνος διοργάνωσης  Σακελλαρίου Κων/νος 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας 6932899998 

Email ego@otenet.gr  

Δηλώσεις συμμετοχής www.onlinego.gr  

Κριτής Ζώη Μαρία 

Ημερομηνίες Διεξαγωγής 29/02/2020 και 01 - 02/03/2020 

 

Πληροφορίες Αίθουσας – Ομαδικό Ανδρών 

Όνομα Cosmos Bowling 

Διεύθυνση Θηβών 226 

Πόλη Ρέντη 

Τηλέφωνο 2104257201 

Email  

Website  

 

Προδιαγραφές Αίθουσας  

Αριθμός Διαδρόμων 14 

Approaches AMF HPL 

Surfaces HPL 

Κορίνες (Pins) Brunswick Max 

 

Εξοπλισμός και Υλικά  

Oil machine Kustodian Transfer brush  

Oil Brunswick Logic 

Cleaner Brunswick Invincible 

Λάδωμα ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 2019 (ΛΑΔΩΜΑ 2ο) 

Επιλογή λαδωμάτων Τεχνική Επιτροπή Ε.Γ.Ο. 

 

Θέση Ομάδες 3άδες 2άδες 

1η 32 16 11 

2η 29 15 10 

3η 27 14 9 

4η 25 13 8 

5η 24 12 7 

6η 23 11 6 

7η 22 10 6 

8η 21 10 6 

9η 20 9 5 

10η 19 9 5 

11η 18 9 5 

12η 17 9 5 

13η 16 8 4 

14η 15 8 4 

15η-16η   8 4 

17η-20η   7 4 

21η-28η   6 3 

29η-42η     2 
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Οργανωτική Επιτροπή 

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

 Αργύρης Σοφράς 

 Νίκος Κεκέσης 

 Λεωνίδας Μαραγκός 
 

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

 
 
 

  
Για την Ε.Γ.Ο. 

 

           Ο Πρόεδρος                                                        Ο Γενικός Γραμματέας 
 

 

    Αθανάσιος  Βασιλειάδης                                                    Αθανάσιος  Σταθόπουλος 
 

 

 
 


