
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΚΥΘΗΡΟΣ 
e-mail : a.s.m.kithiros@gmail.com 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 
(με τροποποιήσεις) 

(αρ,πρωτ. 37 - 16/04/2019) 

  
ΔΥΑΔΕΣ 2019 – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

  
 

1. Αριθμός αγωνιστικών: 7 αγωνιστικές ημέρες . 
2. Διαίρεση βαθμολογίας : μετά την 3η αγωνιστική. 
3. Αριθμός παιχνιδιών ανά αγωνιστική : 3 παιχνίδια. 
4. Ημέρα Διεξαγωγής αγωνιστικών : Δευτέρα και ώρα 20:15 (20:00 έναρξη 

δοκιμαστικών βολών). Πριν την ημέρα έναρξης του πρωταθλήματος, κάθε δυάδα, θα 
αποκτήσει τον κωδικό της.   

5. Συμμετοχή : 10 € ανά συμμετέχοντα  (20 € ανά δυάδα). 
6. Δικαίωμα συμμετοχής : Έχουν όλοι οι  αθλητές και αθλήτριες  καθώς και τα μέλη 

του σωματείου χωρίς αθλητική ιδιότητα. Θα επιτρέπονται δυάδες ανδρών, γυναικών 
και μικτές. Δεν θα επιτρέπονται δυάδες με 2 από τους 10 πρώτους μέσους όρους 
του εσωτερικού πρωταθλήματος τριάδων. 
Κάθε δυάδα έχει το δικαίωμα να δηλώσει και 1 αναπληρωματικό παίκτη (2+1). 

7. Bonus συμμετοχής: Θα δίδεται ένας βαθμός για κάθε δυάδα, η οποία θα λαμβάνει 
μέρος την επίσημη ημέρα διεξαγωγής των αγώνων. 

8. Εμφανίσεις αθλητών : Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει υποχρεωτικά να φορούν 
την εμφάνιση του σωματείου (ακόμα και περασμένων ετών). Οι δυάδες μπορούν να 
φορούν και ομοιόμορφη εμφάνιση, όπου υποχρεωτικά θα φαίνεται και το σήμα του 
Σωματείου. 

9. Λάδωμα διαδρόμων : Ο τρόπος λαδώματος των διαδρόμων είναι στην ευχέρεια της 
επιχείρησης, μετά από συνεννόηση με το Δ.Σ. 

10. Σύστημα βαθμολόγησης κορυνών ανά παιχνίδι :  
           275-300 : 1 βαθμός 401-425 : 6 βαθμοί 

301-325 : 2 βαθμοί 426-450 : 7 βαθμοί 
326-350 : 3 βαθμοί 451-475 : 8 βαθμοί 
351-375 : 4 βαθμοί 476-500 : 9 βαθμοί 
376-400 5 βαθμοί             >   501 : 10 βαθμοί 



11. Νέες συμμετοχές κατά την διάρκεια του πρωταθλήματος : Θα επιτρέπονται έως 
και την 2η αγωνιστική, με πλήρη συμπλήρωση των αναπληρώσεων έως και την 3η 
αγωνιστική. 

12. HCΡ: Το hcp θα διαμορφώνεται με το 70% από το 180 για τους άνδρες και το 190 
για τις γυναίκες, με ανώτερο 20 για τους άνδρες και 25 για τις γυναίκες. 

13. Blind: Όταν είναι παρών ο ένας παίκτης από την δυάδα, μπορεί να αγωνισθεί με το 
blind του συμπαίκτη του. 

14. Αναπληρώσεις αγωνιστικών : Θα μπορούν να πραγματοποιηθούν με πρότερη 
ειδοποίηση, αλλά και παρουσία μέλους του Δ.Σ. Οι αναπληρώσεις θα επιτρέπονται 
μέχρι και την επόμενη  αγωνιστική. Θα επιτρέπεται μόνο μία αγωνιστική 
αναπλήρωσης την ίδια ημέρα. Δεν επιτρέπονται αναπληρώσεις την ημέρα διεξαγωγής 
της τελευταίας αγωνιστικής.   

15. Καθυστέρηση σε αγωνιστική : σε κάθε αγωνιστική, κάθε συμμετέχων, σε περίπτωση 
καθυστέρησης προσέλευσης, μπορεί να αγωνισθεί στο 1ο παιχνίδι, μέχρι την 
συμπλήρωση της 3ης μπαλιάς, με δικαίωμα 2 δοκιμαστικών (μία σε κάθε διάδρομο) 
Σε αντίθετη περίπτωση, έχει το δικαίωμα να παίξει το παιχνίδι που έχασε, μόνο μετά 
το τέλος της αγωνιστικής. Αυτό ισχύει για ένα παιχνίδι. 

16. Βαθμολογία : Θα γίνεται κατά σειρά με βαθμούς, με αριθμό παιχνιδιών και με Μ.Ο. 
17. Βραβεύσεις : Θα βραβευθούν οι 3 πρώτες δυάδες,το καλύτερο σετ δυάδας, ο πρώτος 

ανδρικός και ο πρώτος γυναικείος μέσος όρος.  
Η απονομή των επάθλων θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την λήξη της τελευταίας 
αγωνιστικής. 

18. Ενστάσεις : Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να γίνουν μέσα σε 24 ώρες 
μετά το τέλος του αγώνα, ενώ ενστάσεις επί της βαθμολογίας μπορούν να γίνουν 3 
ημέρες μετά την κοινοποίησή της. Η ένσταση θα συζητείται σε διάστημα μίας 
εβδομάδας από το Δ.Σ. παρουσία του ενισταμένου/ης συμμετέχοντα. 

19. Ειδική διάταξη: Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, δίδεται η δυνατότητα εξαιρέσεων 
των όσων προβλέπουν τα άρθρα 4,6,11,14 και 15, μετά από έγκαιρη ειδοποίηση του 
Δ.Σ. το οποίο και θα κρίνει αν θα πρέπει να γίνει η εξαίρεση. 

20. Τροποποίηση προκήρυξης : Το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα τροποποίησης της παρούσας 
προκήρυξης, αν κριθεί αναγκαίο. Τυχόν τροποποιήσεις θα ανακοινωθούν έως την 
ημέρα διεξαγωγής της 1ης αγωνιστικής. 

21.  Επιτροπή πρωταθλήματος : Ανίσης Δ. – Αντωνίου Α. – Παπαχρήστου Π. 
22.  Υπεύθυνος πρωταθλήματος : Καρροπούλου Λένα 

 
 
 
 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ : 
13/05, 20/05, 27/05, 03/06, 10/06, 17/06, 24/06 
 

 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως και 09/05. 
 


