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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  

  

Αγωνιστικός Κανονισμός Μπόουλινγκ  

Σεπτέμβριος 2020  
  

 

1. Γενικές Πληροφορίες  

  

1.1 Δικαίωμα Συμμετοχής  

 Δικαίωμα συμμετοχής στις Πανελλήνιες διοργανώσεις της Ομοσπονδίας, έχουν:  

• Τα εγγεγραμμένα Σωματεία τα οποία διαθέτουν Ειδική Αθλητική Αναγνώριση  

• Οι Αθλητές και οι Αθλήτριες των παραπάνω Σωματείων, οι οποίοι διαθέτουν ενεργό δελτίο, 

ενεργή κάρτα Α και κάρτα υγείας σε ισχύ.   

  

1.2 Δύναμη Σωματείων  και Περιφερειών  

 Όλα τα στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται στην δύναμη των Σωματείων και των Περιφερειών 

αντλούνται από το ηλεκτρονικό σύστημα της Ομοσπονδίας, μετά την περίοδο Μεταγραφών και 

Αποδεσμεύσεων και πριν την έναρξη της εκάστοτε αγωνιστικής περιόδου.  

  

1.2.1 Σωματείων   

 Η δύναμη των Σωματείων της εκάστοτε αγωνιστικής περιόδου θα ανακοινώνεται με το αγωνιστικό 

πρόγραμμα.  

Ειδικές περιπτώσεις όπως η εγγραφή νέων Σωματείων ή η Ειδική Αθλητική Αναγνώριση Σωματείων, 

θα εξετάζονται από την Τεχνική Επιτροπή και θα αποστέλλονται με εισήγηση προς έγκριση, στο 

Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.   

   

1.2.2 Περιφερειών  

 Η δύναμη των Περιφερειών υπολογίζεται με την πρόσθεση της δύναμης των Σωματείων που 

ανήκουν σε αυτή και θα ανακοινώνεται με το αγωνιστικό πρόγραμμα.   

  

1.3 Κατανομή Περιφερειών  

 Οι Περιφέρειες Μπόουλινγκ είναι:  

• Α - Αττικής  

• Β- Μακεδονίας - Θράκης  

• Γ - Κρήτης   

• Δ – Κεντρικής Ελλάδος  

• Ε - Δυτικής Ελλάδος  
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Σε περίπτωση που σε κάποια Περιφέρεια, η συνολική δύναμη των Σωματείων είναι μικρότερη του 

κατώτατου ορίου, τότε η Περιφέρεια για την συγκεκριμένη αγωνιστική περίοδο συγχωνεύεται με 

κάποια γειτονική. Η επιλογή της Περιφέρειας με την οποία θα προκύψει η συγχώνευση, θα γίνει 

μετά από συνεννόηση της Τεχνικής Επιτροπής με τα Σωματεία που αγωνίζονται στην Περιφέρεια η 

οποία θα συγχωνευθεί. Η συγχώνευση Περιφερειών δεν αποκλείει την διεξαγωγή σε αυτές 

προκριματικών φάσεων, στο Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα. Η συγχώνευση Περιφερειών ισχύει 

για ένα έτος και εξετάζεται εκ νέου από την Τεχνική Επιτροπή, πριν ξεκινήσει η επόμενη 

αγωνιστική περίοδος.   

Ως κατώτατο όριο για κάθε Περιφέρεια ορίζονται συνολικά οι 30 Αθλητές και Αθλήτριες με ενεργή 

κάρτα Α.  

1.4 Εμφάνιση Αθλητών   

 Οι Αθλητές και οι Αθλήτριες αγωνίζονται  με αγωνιστική μπλούζα ή πουκάμισο του συλλόγου με το 

όνομα του συλλόγου στα ελληνικά και τοποθέτηση χορηγών σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από τις 

αποφάσεις της Ομοσπονδίας, υφασμάτινο παντελόνι ή αγωνιστική φούστα για τις γυναίκες.  

Στις προκριματικές φάσεις, οι αθλητές και οι αθλήτριες μπορούν να αγωνιστούν με αθλητική 

περιβολή ή  υφασμάτινη βερμούδα για τους άνδρες.   

  

1.5 Πανελλήνια Ρεκόρ Νέων Ηλικιών  

Η Ομοσπονδία κατάρτισε πίνακες Πανελληνίων Ρεκόρ Μπόουλινγκ Νέων Ηλικιών, ανά ηλικιακή 

κατηγορία, οι οποίοι κατατέθηκαν στην ΓΓΑ. Η αναγνώριση ισοφάρισης ή νέου πανελληνίου ρεκόρ, 

αφορά τις επίσημες διοργανώσεις μετά την 1.1.2021.   

  

1.6 Εναρμόνιση Κανονισμών  

 Η Ομοσπονδία ακολουθεί σε όλες τις διοργανώσεις της, τους κανονισμούς του Αθλήματος του 

Μπόουλινγκ, όπως αυτοί ορίζονται από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Μπόουλινγκ. Όπου αυτό 

απαιτείται, η Ομοσπονδία ακολουθεί ειδικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μπόουλινγκ. 

Για όλα τα παραπάνω θέματα, η Ομοσπονδία προχωρά στην εναρμόνιση των κανονισμών, με 

αυτούς της Παγκόσμιας και της Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας.  

  

1.7 Περίοδος Μεταγραφών Αποδεσμεύσεων  

 Ως περίοδος Μεταγραφών και Αποδεσμεύσεων, για τους Αθλητές και τις Αθλήτριες των 

σωματείων, ορίζεται η 1 – 15 Ιουλίου εκάστοτε έτους. Το πρακτικό της επιτροπής μεταγραφών, 

αναρτάται στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας και ενημερώνεται το ηλεκτρονικό σύστημα.  

Αν παραστεί ανάγκη, η Ομοσπονδία μπορεί να ορίσει και δεύτερη μεταγραφική περίοδο, η 

διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 60 ημέρες.  

  

1.8 Συμμετοχή σε τουρνουά εξωτερικού  

 Σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ομοσπονδίας, 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, το Σωματείο του Αθλητή ή της Αθλήτριας οφείλει να ζητά εγγράφως την 

άδεια της Ομοσπονδίας.   

Ο Αθλητής ή η Αθλήτρια που θα συμμετέχει σε αγώνες στο εξωτερικό πρέπει να διαθέτει ενεργή 

κάρτα τύπου A’ και κάρτα υγείας σε ισχύ.  

Η αίτηση θα πρέπει να αποσταλεί στην Ομοσπονδία τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την πρώτη ημέρα 

διεξαγωγής της διοργάνωσης.  
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1.9 Διοργανώσεις τύπου Open  

 Οι διοργανώσεις τύπου Open πρέπει να λαμβάνουν την άδεια – έγκριση της Ομοσπονδίας και την 

αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας (ETBF), για να συμπεριληφθούν οι συμμετοχές και τα 

αποτελέσματα, στο ετήσιο πρόγραμμα της Ομοσπονδίας.  

Ο διοργανωτής έχει το δικαίωμα να συμπεριλάβει στην προκήρυξη της διοργάνωσης, περισσότερες 

κατηγορίες από αυτές του Πανελληνίου Ατομικού Πρωταθλήματος. Η πιθανή παροχή 

επιβραβεύσεων στους νικητές, αφορά αποκλειστικά τον διοργανωτή.  

  

1.10 Εσωτερικά Πρωταθλήματα Σωματείων  

Τα Σωματεία μπορούν να ζητούν από την Ομοσπονδία, την άδεια για την διεξαγωγή των 

εσωτερικών πρωταθλημάτων τους, χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Η άδεια της Ομοσπονδίας είναι 

απαραίτητη για την έκδοση της άδειας τέλεσης αγώνα από την οικεία Περιφέρεια.  

Στα εσωτερικά πρωταθλήματα των Σωματείων δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι Αθλητές, οι 

Ακαδημίες και τα Μέλη των Σωματείων, οι οποίοι διαθέτουν κάρτες των κατηγοριών A και D σε 

ισχύ καθώς και κάρτα υγείας σε ισχύ.  

  

1.11 Τεχνικός εκπρόσωπος  

Η Ομοσπονδία σχεδιάζει την  δημιουργία επιμορφωτικού προγράμματος για τεχνικούς 

εκπροσώπους διοργανώσεων, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή και την Παγκόσμια Ομοσπονδία 

Μπόουλινγκ.  

Μετά την υλοποίηση του επιμορφωτικού προγράμματος, η ύπαρξη αποδεικτικού συμμετοχής στο 

πρόγραμμα, θα είναι απαραίτητη για την άδεια - έγκριση διοργάνωσης τύπου Open και την 

συμμετοχή στην τεχνική επιτροπή της Ομοσπονδίας.    

  

2. Κατηγορίες  

  

2.1 Αθλητών  

  

2.1.1 Ανδρών και Γυναικών  

  

Οι Αθλητές και οι Αθλήτριες, τοποθετούνται βάση των αγωνιστικών τους επιδόσεων, σε δύο 

βασικές κατηγορίες, Α και Β, όπως παρακάτω:  

   

 ΓΥΝΑΙΚΕΣ  

Α Κατηγορία  Από 170 κορίνες και πάνω  

Β Κατηγορία  Από 169,99 κορίνες και 

κάτω  

  

 ΑΝΔΡΕΣ  

Α Κατηγορία  Από 180 κορίνες και πάνω  

Β Κατηγορία  Από 179,99 κορίνες και 

κάτω  

  

Οι Αθλητές και οι Αθλήτριες θα τοποθετηθούν στις παραπάνω κατηγορίες, με βάση τα παρακάτω 

αγωνιστικά κριτήρια:   
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Όσοι συμπλήρωσαν 24 παιχνίδια την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο.  

Όσοι αγωνίστηκαν την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο σε λιγότερα από 24 παιχνίδια και ανήκαν 

στις κατηγορίες Α’ και Β’, παραμένουν στην κατηγορία στην οποία αγωνίστηκαν, ενώ όσοι ανήκαν 

στην κατηγορία C’ μεταφέρονται στην Β’. Όσοι αγωνίζονται για πρώτη φορά, τοποθετούνται στην 

Β’ κατηγορία.   

  

Επίσης, οι Αθλητές και οι Αθλήτριες για τους οποίους ισχύουν συγκεκριμένα κριτήρια, 

τοποθετούνται και στις παρακάτω υποκατηγορίες:  

  

2.1.2 Νέων Ηλικιών  

 Στην υποκατηγορία Νέων Ηλικιών, τοποθετούνται οι Αθλητές και οι Αθλήτριες, οι οποίοι δεν έχουν 

συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας τους, την 1η Ιανουαρίου του έτους διεξαγωγής 

της τελικής φάσης της διοργάνωσης.  

 Οι κατηγορίες των Νέων Ηλικιών διαμορφώνονται σύμφωνα με την Παγκόσμια Ομοσπονδία 

Μπόουλινγκ όπως παρακάτω:  

  

• Εφήβων – Νεανίδων (Υ), για Αθλητές και Αθλήτριες οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 15ο 

έτος της ηλικίας τους,  το έτος διεξαγωγής της τελικής φάσης της διοργάνωσης.  

  

• Παίδων – Κορασίδων (J), για Αθλητές και Αθλήτριες οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 

15ο έτος της ηλικίας τους,  το έτος διεξαγωγής της τελικής φάσης της διοργάνωσης.  

  

Οι Αθλητές και οι Αθλήτριες των παραπάνω κατηγοριών, έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε όλα τα 

Πανελλήνια Ατομικά και Ομαδικά Πρωταθλήματα.  

   

2.1.3 Senior  

 Στην υποκατηγορία Senior τοποθετούνται οι Αθλητές και οι Αθλήτριες, οι οποίοι έχουν 

συμπληρώσει το πεντηκοστό (50) έτος της ηλικίας τους, κατά το έτος διεξαγωγής της τελικής φάσης 

της διοργάνωσης.  

   

2.1.4 Πρωτοεμφανιζόμενων (Rookies)  

 Στην υποκατηγορία Rookies τοποθετούνται Αθλητές και Αθλήτριες, με βάση τα παρακάτω 

κριτήρια:  

  

• Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους το έτος διεξαγωγής της διοργάνωσης.  

• Έχουν εκδώσει για πρώτη φορά δελτίο στο άθλημα του Μπόουλινγκ από την 1.1.2019 και 

μετά, στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό.   

  

Οι Αθλητές και οι Αθλήτριες παραμένουν στην υποκατηγορία Rookies για τρείς (3) αγωνιστικές 

περιόδους. Στην περίπτωση που Αθλητής ή Αθλήτρια της υποκατηγορίας Rookies, συμπληρώσει 

τον απαραίτητο Μ.Ο. και ανέβει στην Α’ κατηγορία, από την επόμενη αγωνιστική περίοδο, στην 

οποία θα συμμετέχει στην Α’ κατηγορία, δεν θα συμμετέχει και στην υποκατηγορία Rookies.  

  

Τα Σωματεία οφείλουν να εξετάζουν προσεκτικά και να ενημερώνουν την Ομοσπονδία, στην 

περίπτωση που Αθλητής ή Αθλήτρια τους είχε εκδώσει παλαιότερα δελτίο και δεν ήταν 

καταχωρημένος στο μητρώο της Ε.Γ.Ο. ή υπάρχει λάθος στην αναγραφή της ημερομηνίας γέννησης 

στο ηλεκτρονικό σύστημα.  
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Διευκρινήσεις για τις κατηγορίες Αθλητών  

1  

Οι Αθλητές και οι Αθλήτριες οι οποίοι ανήκουν στις υποκατηγορίες Νέων Ηλικιών, 

Rookies και Senior, αγωνίζονται και στο Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα και στο 

Πανελλήνιο Ομαδικό Πρωτάθλημα.  

2  

Οι Αθλητές και οι Αθλήτριες μπορούν να αγωνίζονται σε διαφορετική Περιφέρεια στο  

Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα, από αυτή στην οποία έχει έδρα το Σωματείο τους, 
αλλά μόνο σε μια Περιφέρεια ανά έτος. Τα Σωματεία τα οποία διαθέτουν Αθλητές οι 
οποίοι επιθυμούν να αγωνιστούν σε άλλη Περιφέρεια εκτός από αυτή της έδρας του 
Συλλόγου, θα πρέπει να ενημερώσουν εγγράφως την ΕΓΟ, τουλάχιστον 15 ημέρες πριν 
την διεξαγωγή του πρώτου αγώνα στον οποίο θα συμμετέχουν, για να ενημερωθεί το 
ηλεκτρονικό σύστημα της Ομοσπονδίας.  
Οι Αθλητές και οι Αθλήτριες, οι οποίοι είχαν ζητήσει να αγωνιστούν την προηγούμενη 

αγωνιστική περίοδο, σε διαφορετική Περιφέρεια από αυτή στην οποία έχει έδρα το 

Σωματείο, παραμένουν στην Περιφέρεια που είχαν δηλώσει και έχουν δικαίωμα 

αλλαγής.  

3  

Αθλητές και Αθλήτριες οι οποίοι δεν έχουν αγωνιστεί τα τελευταία χρόνια στα 

Πανελλήνια Πρωταθλήματα, αλλά υπάρχουν στοιχεία Μέσου Όρου (ΜΟ) από 

προηγούμενες χρονιές, θα τοποθετηθούν στην κατηγορία στην οποία αγωνίστηκαν την 

τελευταία χρονιά. Για όσους αθλητές και αθλήτριες δεν υπάρχουν αγωνιστικά στοιχεία, 

αρμόδια για να τους τοποθετήσει σε κατηγορία είναι η Τεχνική Επιτροπή.  

4  

Αθλητές και Αθλήτριες οι οποίοι έχουν αγωνιστεί στην Εθνική Ομάδα ή έχουν επιλεγεί 
για την στελέχωση Εθνικής Ομάδας μέσω διαδικασίας επιλογής (trials), θα 
παραμένουν στην Α’ Κατηγορία, ασχέτως με τις τελευταίες επιδόσεις τους.  Αθλητές 
και Αθλήτριες οι οποίοι για δύο  
(2) συνεχόμενα χρόνια στην Α’ κατηγορία επιτύχουν Μ.Ο. σε τουλάχιστον 24 παιχνίδια, 

μικρότερο από τον προβλεπόμενο Μ.Ο. της κατηγορίας τους, υποβιβάζονται στην Β’ 

Κατηγορία.  

2.2 Σωματείων   

 Όλα τα Σωματεία αγωνίζονται στα ομαδικά αγωνίσματα του Πανελλήνιου Ομαδικού 

Πρωταθλήματος, χωρίς καμία διάκριση κατηγορίας. Το κάθε Σωματείο έχει δικαίωμα να 

συμμετέχει με ομάδες ανδρών και γυναικών, βάση των αθλητικών δελτίων με ενεργή κάρτα Α, 

Ανδρών / Γυναικών που διαθέτει και αναλυτικά:   

 2.2.1 Άνδρες  

 Κάρτες Α’  Ομάδες  

15-25  Μια (1)  

26-35  Δύο (2)  

36-45  Τρεις (3)  

46-55  Τέσσερις (4) και ούτω 

καθεξής.  

 2.2.2 Γυναίκες  

 Κάρτες Α’  Ομάδες  

7-10  Μια (1)  

11-16  Δύο (2)  

17-22  Τρεις (3) και ούτω καθεξής.  
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3. Κανόνες Πανελληνίων Διοργανώσεων  

 3.1 Γενικοί Κανόνες  

  

Αίθουσες Διεξαγωγής  Επιλογή από αίθουσες οι οποίες διαθέτουν Άδεια Αθλητικής 

Εγκατάστασης, σε ισχύ.  

Δηλώσεις συμμετοχής  Ηλεκτρονικά από το ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό σύστημα της 

Ομοσπονδίας.  

Αποτελέσματα  Στο ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό σύστημα και την ιστοσελίδα της 

Ομοσπονδίας.  

Αριθμός παιχνιδιών  Έξι (6) για τους σταθμούς και τα open, ανάλογα με το format για 

τις υπόλοιπες διοργανώσεις  

Τοποθέτηση σε διάδρομο  Με κλήρωση  

Αθλητές ανά ζευγάρι 

διαδρόμων  

Στα ατομικά αγωνίσματα έως πέντε (5)  

Στα ομαδικά αγωνίσματα έως δύο (2) ομάδες  

Συχνότητα αλλαγών  Ανά ένα (1) παιχνίδια εκτός από αίθουσες με ιδιαιτερότητα 

στην κατανομή των διαδρόμων, για τις οποίες οι αλλαγές 

διαδρόμων θα αναφέρονται στην προκήρυξη.  

Τρόπος αλλαγών  Οι δεξιοί διάδρομοι μετακινούνται δεξιά και οι αριστεροί 

μετακινούνται αριστερά, κατά ένα (1) ζευγάρι διαδρόμων  

Ισοπαλίες  Σε περίπτωση ισοπαλίας, αυτές θα λύνονται σύμφωνα με την 

προκήρυξη του εκάστοτε αγώνα.  

Επιλογή λαδωμάτων  Από τους ετήσιους πίνακες λαδωμάτων  

Κανονισμοί  Οι διοργανώσεις πραγματοποιούνται 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).  

Παρατηρητές  Ναι   

Εμφάνιση Αθλητών  Όπως προβλέπεται στον κανονισμό.  

Τοποθέτηση χορηγών  Όπως προβλέπεται στον εσωτερικό κανονισμό και στις 

ανακοινώσεις της Ομοσπονδίας.  

Ομοιομορφία Ομάδων  

Για τα ομαδικά αγωνίσματα, οι Αθλήτριες και οι Αθλητές οι 

οποίοι στελεχώνουν την ομάδα ενός Συλλόγου πρέπει να 

έχουν ομοιόμορφες εμφανίσεις, οι οποίες θα φέρουν 

υποχρεωτικά το λογότυπο του Συλλόγου στα Ελληνικά (όπως 

αναφέρεται στο καταστατικό του συλλόγου ή στον διακριτικό 

τίτλο ο οποίος έχει δηλωθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα της 

Ομοσπονδίας) και προαιρετικά και σε άλλη γλώσσα. Η 

αναγραφή στις εμφανίσεις του ονόματος της αθλήτριας ή του 

αθλητή είναι προαιρετική, αλλά πρέπει να ισχύει για όλα τα 

μέλη της ομάδας.  

Βραβεύσεις  
Οι ατομικές βραβεύσεις Αθλητών – Αθλητριών και Ομάδων 

Συλλόγων, θα περιλαμβάνονται στην εκάστοτε προκήρυξη.   
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 3.2 Λαδώματα  

 Η Τεχνική Επιτροπή συντάσσει για  κάθε αγωνιστική περίοδο τους πίνακες των λαδωμάτων που θα 

χρησιμοποιηθούν στους Πανελλήνιους Αγώνες όλων των κατηγοριών, σε κατηγορίες όπως 

παρακάτω:   

  

• Κοντά (έως και 35 πόδια)  

• Μεσαία (36 έως και 40 πόδια)  

• Μακριά (πάνω από 41 πόδια)  

  

Επιπλέον, τα λαδώματα μπορεί να διαχωρίζονται και με βάση την δυσκολία.  

  

Οι πίνακες θα αναρτώνται στο on-line σύστημα του Αθλήματος, τουλάχιστον 10 μέρες πριν την 

πρώτη ημέρα διεξαγωγής της αγωνιστικής περιόδου, εκάστοτε έτους.  

  

Η κατηγορία του λαδώματος θα ανακοινώνεται στην προκήρυξη και το λάδωμα που έχει επιλεγεί 

για την κάθε διοργάνωση θα ανακοινώνεται την ημέρα που ξεκινά το unofficial practice και στην 

περίπτωση που δεν προβλέπεται, θα ανακοινώνεται μια ημέρα πριν την πρώτη ημέρα διεξαγωγής.  

  

Στις διοργανώσεις που διεξάγονται ταυτόχρονα σε διαφορετικές περιφέρειες, τα λαδώματα είναι 

δυνατόν να είναι διαφορετικά ανά Περιφέρεια, με βάση τις ιδιαιτερότητες των αντίστοιχων 

μηχανών των αιθουσών, αλλά θα πρέπει να ανήκουν στην ίδια κατηγορία δυσκολίας.  

  

Ειδικά για τα τελικά του Πανελλήνιου Ομαδικού Πρωταθλήματος, θα επιλέγονται τρία (3) 

λαδώματα, της ίδιας κατηγορίας και θα πραγματοποιείται κλήρωση κατά την διάρκεια της Τεχνικής 

Σύσκεψης του αγώνα. Τα τρία (3) λαδώματα που έχουν επιλεγεί, θα αναρτώνται στο on-line 

σύστημα του Αθλήματος.  

 3.3 Unofficial Practice  

 Οι Αθλητές και οι Αθλήτριες θα έχουν το δικαίωμα να προπονηθούν στα λαδώματα των 

διοργανώσεων, σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, πριν από την διεξαγωγή των αγώνων. Οι 

ημερομηνίες και οι ώρες  στις οποίες το λάδωμα θα είναι διαθέσιμο καθώς και το κόστος για την 

χρήση των διαδρόμων, θα περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό σύστημα του αθλήματος.  

 3.4 Αγωνιστικό Ημερολόγιο  

 Το αγωνιστικό ημερολόγιο (καλεντάρι), θα ανακοινώνεται εντός του μηνός Αυγούστου, εκάστοτε 

έτους,  με την απαραίτητη προϋπόθεση να εγκριθεί από το ΔΣ.  

Η Ομοσπονδία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την ημερομηνία και την πόλη διεξαγωγής 

ενός αγώνα, στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και σοβαρού προβλήματος της αίθουσας.  

  

3.5 Παράβολο συμμετοχής - Παροχή οδοιπορικών  

 Ως παράβολο συμμετοχής ορίζεται το ποσό το οποίο πρέπει να καταβάλει το Σωματείο χωρίς το 

κόστος χρήσης των διαδρόμων της αίθουσας, για την συμμετοχή μεμονωμένων Αθλητών ή Ομάδων 

του Σωματείου. Στο παράβολο συμμετοχής, όπου κριθεί απαραίτητο, θα συμπεριλαμβάνονται τα 

παρακάτω:  

  

• Κόστος μεταλλίων  

• Κόστος επάθλων  

• Κόστος διαμονής    

• Κόστος οδοιπορικών   
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Η Ομοσπονδία μπορεί να παρέχει οδοιπορικά σε αθλητές και αθλήτριες μέσω των Σωματείων τους,  

για την συμμετοχή τους στην Τελική Φάση των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων. Το ύψος τους θα 

καθορίζεται με αιτιολογημένη εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής, προς το Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο.  

Τα οδοιπορικά θα παρέχονται με γνώμονα την απόσταση από την έδρα του Συλλόγου στον τόπο 

διεξαγωγής της διοργάνωσης και τις ιδιαιτερότητες της κάθε μετακίνησης.  

Η παροχή οδοιπορικών είναι δυνατόν να εφαρμοστεί σε όλες τις διοργανώσεις.  

 

4. Εθνικές και Αντιπροσωπευτικές Ομάδες   

  

4.1 Κριτήρια στελέχωσης  

 Η στελέχωση των Εθνικών και Αντιπροσωπευτικών Ομάδων Ανδρών και Γυναικών, 

πραγματοποιείται με την διαδικασία των αγώνων επιλογής (trials). Τα κριτήρια συμμετοχής στα 

trials θα αναγράφονται στην κεντρική προκήρυξη εκάστοτε έτους. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η 

στελέχωση Εθνικής ή Αντιπροσωπευτικής Ομάδας, μπορεί να αποφασιστεί από το Δ.Σ. σε 

συνεργασία με την Τεχνική Επιτροπή και τον Προπονητή.  

  

4.2 Προπονητής Εθνικών Ομάδων  

 Ο προπονητής Εθνικών Ομάδων, ορίζεται από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας και πρέπει να είναι 

απόφοιτος Σχολής Προπονητών Μπόουλινγκ της Γ.Γ.Α. ή να διαθέτει αντίστοιχο αναγνωρισμένο 

από την Γ.Γ.Α. πτυχίο.  

  

4.3 Αρχηγός Αποστολής  

 Όπου κριθεί απαραίτητο, το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας ορίζει τον αρχηγό αποστολής. Σε διαφορετική 

περίπτωση, χρέη αρχηγού αποστολής εκτελεί ο Προπονητής.   

  

  

  

  

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2020 
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