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ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2019-2020 

 

1. Δύναμη Συλλόγων - Περιφερειών 
 
1.1 Συλλόγων 
 
Η δύναμη των Συλλόγων προκύπτει από τα στοιχεία του ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης της 
Ομοσπονδίας, πριν την έναρξη της εκάστοτε αγωνιστικής περιόδου. 
Η δύναμη των Συλλόγων της αγωνιστικής περιόδου 2019 – 2020, θα υπολογιστεί και θα ανακοινωθεί 

έως τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019. 
Ειδικά για Συλλόγους οι οποίοι θα εγγραφούν στην Ομοσπονδία μέχρι την έναρξη του αγωνιστικού 
προγράμματος και για τους Συλλόγους οι οποίοι έχουν ξεκινήσει την διαδικασία εγγραφής αλλά η 
διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί,  η δύναμη τους θα υπολογιστεί την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 
2019. Οι Σύλλογοι θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πανελλήνιο Ομαδικό Πρωτάθλημα της 
αγωνιστικής περιόδου 2019 – 2020. 
 
1.2 Περιφερειών 
 
Η δύναμη των Περιφερειών υπολογίζεται με την πρόσθεση της δύναμης των Συλλόγων που ανήκουν 
σε αυτή, πριν την έναρξη της εκάστοτε αγωνιστικής περιόδου. 
Η δύναμη των Περιφερειών της αγωνιστικής περιόδου 2019 – 2020, θα υπολογιστεί και θα 
ανακοινωθεί έως τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019. 
Η δύναμη των νέων Συλλόγων, οι οποίοι θα εγγραφούν ή θα ολοκληρώσουν την εγγραφή τους έως 
την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019, δεν θα υπολογιστεί στην δύναμη Περιφερειών. 
 
2. Κατανομή Περιφερειών 
 
Η κατανομή των Περιφερειών θα γίνει βάση της δυναμικότητας των Συλλόγων οι οποίοι έχουν έδρα 
σε αυτές. Οι Περιφέρειες είναι: 
• Αττικής 
• Κρήτης 
• Κεντρικής Ελλάδας 
• Μακεδονίας – Θράκης 
• Δυτικής Ελλάδος 
 
Σε περίπτωση που σε κάποια Περιφέρεια, η συνολική δύναμη των Συλλόγων είναι μικρότερη του 
κατώτατου ορίου, τότε η Περιφέρεια για την τρέχουσα 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 τους Συλλόγους που αγωνίζονται στην Περιφέρεια η οποία 
θα συγχωνευθεί. Η συγχώνευση Περιφερειών δεν αποκλείει την διεξαγωγή σε αυτές προκριματικών 
φάσεων, στο Πανελλήνιο Ατομικό. 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 
ενεργήκάρταΑ. 
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3. Κατηγορίες 
 
3.1 Αθλητών 
 
3.1.1 Ανδρών και Γυναικών 
 

Από την αγωνιστική περίοδο 2019 – 2020, 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:  

 
Όσοι συμπλήρωσαν 24 παιχνίδια 2018 - 2019 
Όσοι αγωνίστηκαν το 2018 – 2019 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 θα αγωνιστούν την αγωνιστική περίοδο 2019 – 2020 για πρώτη φορά, τοποθετούνται στην Β’ 
κατηγορία.  
 
 
Επίσης, οι Αθλητές και οι Αθλήτριες για τους οποίους ισχύουν συγκεκριμένα κριτήρια, 
τοποθετούνται και στις παρακάτω υποκατηγορίες: 
 
3.1.2 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 εναρμονίζονται με αυτές της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας 

Μπόουλινγκ και διαμορφώνονται 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. 
 
Από την αγωνιστική περίοδο 2019 – 2020, θα υπάρχει και επιμέρους βαθμολόγηση των Νέων 
Ηλικιών, οι οποίοι συμμετέχουν στο Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα. 
 
Στο ετήσιο αγωνιστικό ημερολόγιο έχουν προβλεφθεί ημερομηνίες για την διεξαγωγή Πανελληνίου 
Πρωταθλήματος Νέων Ηλικιών. Η οριστική απόφαση και ο τρόπος διεξαγωγής, θα ληφθούν έως τον 
Φεβρουάριο του 2020.  
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3.1.3 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 διοργάνωσης. 
Οι Αθλητές και οι Αθλήτριες της υποκατηγορίας Senior έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε όλα τα 

Πανελλήνια Πρωταθλήματα ενώ θα αγωνιστούν και σε ξεχωριστή διοργάνωση, με την επωνυμία 
Bowling Seniors 2020. 
 
3.1.4 Πρωτοεμφανιζόμενων (Rookies) 
 
Από την αγωνιστική περίοδο 2019 – 2020 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 1.1.2018 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. 
 
Από την αγωνιστική περίοδο 2019 – 2020, θα υπάρχει και επιμέρους βαθμολόγηση των Rookies, οι 
οποίοι συμμετέχουν στο Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα. 
 
Στο ετήσιο αγωνιστικό ημερολόγιο έχουν προβλεφθεί ημερομηνίες για την διεξαγωγή τελικής φάσης 
για τους Rookies, τόσο σε Περιφερειακό όσο και σε Πανελλήνιο Επίπεδο. Η οριστική απόφαση και ο 
τρόπος διεξαγωγής, θα ληφθούν έως τον Φεβρουάριο του 2020.  
 
Οι Σύλλογοι οφείλουν να ενημερώσουν την Ομοσπονδία, στην περίπτωση που Αθλητής ή Αθλήτρια 
τους είχε εκδώσει παλαιότερα δελτίο και δεν ήταν καταχωρημένος στο μητρώο της Ε.Γ.Ο. 
 
 

Διευκρινήσεις για τις κατηγορίες Αθλητών 

1 
Οι Αθλητές και οι Αθλήτριες οι οποίοι ανήκουν στις υποκατηγορίες Νέων Ηλικιών, 
Rookies και Senior, αγωνίζονται 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 ο Σύλλογος 
τους, αλλά μόνο σε μια Περιφέρεια ανά έτος. Οι Σύλλογοι οι οποίοι 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 αγωνιστική 
περίοδο 2018 -2019,  σε διαφορετική Περιφέρεια από αυτή στην οποία έχει έδρα ο 
Σύλλογος τους, 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 
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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. 

 

3.2 Συλλόγων 
 
Όλοι οι Σύλλογοι αγωνίζονται στα ομαδικά αγωνίσματα του Πανελλήνιου Ομαδικού Πρωταθλήματος, 
χωρίς καμία διάκριση κατηγορίας. Ο κάθε Σύλλογος έχει δικαίωμα να συμμετέχει με ομάδες 
ανδρών και γυναικών, βάση των αθλητικών δελτίων με ενεργή κάρτα Α, Ανδρών / Γυναικών που 
διαθέτει και αναλυτικά:  
 
3.2.1 Άνδρες 
 

Κάρτες Α’ Ομάδες 

15-25 Μια (1) 

26-35 Δύο (2) 

36-45 Τρεις (3) 

46-55 Τέσσερις (4) και ούτω 
καθεξής. 

 
3.2.2 Γυναίκες 
 

Κάρτες Α’ Ομάδες 

7-10 Μια (1) 

11-16 Δύο (2) 

17-22 Τρεις (3) και ούτω καθεξής. 

 
Ο αριθμός των ομάδων με τις οποίες έχει δικαίωμα να αγωνιστεί ένας Σύλλογος, θα υπολογιστεί με 
βάση τα δελτία με ενεργή κάρτα Α, τα οποία διαθέτει ο Σύλλογος την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019. 
 
4. Δικαίωμα Συμμετοχής 
 
4.1 Σύλλογοι 
 
Δικαίωμα συμμετοχής στους Προκριματικούς Αγώνες και  Πανελλήνια Πρωταθλήματα Μπόουλινγκ, 
έχουν  αθλητές - αθλήτριες των Συλλόγων που είναι εγγεγραμμένοι στη δύναμη της Ε.Γ.Ο. και 

διαθέτουν την Αθλητική Αναγνώριση στο άθλημα Μπόουλινγκ. 
 
4.2 Αθλητές και Αθλήτριες 
 
Δικαίωμα συμμετοχής στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Μπόουλινγκ, έχουν οι Αθλητές και οι 
Αθλήτριες οι οποίοι διαθέτουν δελτίο σε Σύλλογο εγγεγραμμένο στην Ομοσπονδία, ενεργή κάρτα 
τύπου Α΄ και Κάρτα Υγείας σε ισχύ. 
 
5. Γενικοί κανόνες Πανελληνίων Πρωταθλημάτων 
 

Αίθουσες Διεξαγωγής Επιλογή από αίθουσες οι οποίες διαθέτουν Άδεια Αθλητικής 
Εγκατάστασης 

Τρόπος δηλώσεων Ηλεκτρονικά από το site της Ε.Γ.Ο. 

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 
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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 την τεχνική επιτροπή 

Παρατηρητές Ναι  

Εμφάνιση Αθλητών Όπως προβλέπεται στον εσωτερικό κανονισμό και θα 
αναφέρεται στην προκήρυξη. 

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 On-line 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. 

 
 
6. Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα 2020 
 
Το Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα, της αγωνιστικής περιόδου 2019 – 2020, θα διεξαχθεί όπως 
παρακάτω: 
 
6.1 Σταθμοί Προκριματικών Ατομικού 
 
Θα διεξαχθούν επτά (7) Σταθμοί Προκριματικών του Ατομικού, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
 

Περιγραφή Διοργάνωσης 

Κατηγορία Ατομικό (Α/Β – Ανδρών/Γυναικών) 

Βαθμολογίες κατηγοριών Τέσσερις (4),  Άνδρες – Γυναίκες / Α – Β    

Βαθμολογία υποκατηγοριών ΝΑΙ 

Μέγιστος αριθμός  
συμμετοχών ανά σταθμό 

Μία (1)  

Κατάταξη Με βαθμολογία 

 
6.2 Βαθμολογία Σταθμών Προκριματικού Ατομικού 

 
6.2.1 Βασική βαθμολογία 
 
Η βαθμολογία των Αθλητών και Αθλητριών από τους Σταθμούς θα προκύπτει από την θέση που 
έχουν καταλάβει σε κάθε Σταθμό, όπως παρακάτω: 
 

Θέση Βαθμοί Θέση Βαθμοί 

1 32 20-24 17 

2 28 25-29 15 

3 26 30-34 13 

4-6 24 35-39 11 
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7-9 23 40-44 9 

10-14 21 45+ 5 

15-19 19   

 
Η συνολική βαθμολογία που θα λάβει ένας Αθλητής ή μια Αθλήτρια, μετά την ολοκλήρωση και των 
επτά (7) σταθμών, θα αποτελεί το άθροισμα της βαθμολογίας που έλαβε στους σταθμούς που 

αγωνίστηκε, αν έχει αγωνιστεί μέχρι και σε πέντε (5) σταθμούς.  
Οι κορίνες που έχει επιτύχει σε όλους τους σταθμούς που έχει αγωνιστεί, θα προσμετρούνται στον 
Μ.Ο. 
Για τους Αθλητές και τις Αθλήτριες οι οποίοι θα αγωνιστούν σε περισσότερους από πέντε (5) 
σταθμούς, η βαθμολογία τους θα προκύψει από το άθροισμα των πέντε (5) καλύτερων θέσεων που 
έχουν καταλάβει στους σταθμούς που έχουν αγωνιστεί.  
Οι Αθλητές και οι Αθλήτριες, οι οποίοι δεν ολοκληρώνουν τα έξι (6) παιχνίδια σε ένα σταθμό, θα 
λαμβάνουν το ελάχιστο των πέντε (5) βαθμών, άσχετα από τη θέση που καταλαμβάνουν. 
 
6.2.2 Επιμέρους βαθμολογία Νέων Ηλικιών 
 
Η επιμέρους βαθμολόγηση των Νέων Ηλικιών, θα βασιστεί στην αναλογικότητα συμμετοχών ανά 
Περιφέρεια και η βαθμολόγηση θα έχει εφαρμογή σε Πανελλήνια βάση. 

 
Οι Αθλητές και οι Αθλήτριες, οι οποίοι ανήκουν στην υποκατηγορία Νέων Ηλικιών και θα 
συμμετέχουν στο Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα θα λάβουν μετάλλιο και οι κορυφαίοι ανά 
κατηγορία θα βραβευτούν με κύπελλο, μετά την ολοκλήρωση του 7ου Σταθμού. 
Σε περίπτωση που διοργανωθεί Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων Ηλικιών, η επιμέρους βαθμολόγηση 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για την πρόκριση στην τελική φάση. Σε περίπτωση που διεξαχθεί 
μόνο τελική φάση, οι προκρίσεις θα προέλθουν αποκλειστικά από την επιμέρους βαθμολόγηση.  
 
6.2.3 Επιμέρους βαθμολογία πρωτοεμφανιζόμενων (Rookies)  
 
Η επιμέρους βαθμολόγηση των rookies, θα βασιστεί στην θέση που έχουν καταλάβει στους 
σταθμούς και θα είναι ανά Περιφέρεια. Η βαθμολογία θα υπολογιστεί με την πρόσθεση των βαθμών 
που έχουν επιτύχει στους σταθμούς του Πανελλήνιου Ατομικού Πρωταθλήματος 2019 – 2020. Στην 
περίπτωση που έχουν αγωνιστεί σε περισσότερους από πέντε (5) σταθμούς, η βαθμολογία τους θα 
προκύψει από το άθροισμα των πέντε (5) καλύτερων θέσεων που έχουν καταλάβει στους σταθμούς 
που έχουν αγωνιστεί.  
Οι κορυφαίοι Άνδρες και Γυναίκες ανά Περιφέρεια, θα βραβευτούν με Κύπελλο. 
Σε περίπτωση που διοργανωθεί Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πρωτοεμφανιζόμενων (Rookies), η 
επιμέρους βαθμολόγηση θα χρησιμοποιηθεί ως βάση για την πρόκριση στην τελική φάση. Ο 

αριθμός προκρίσεων θα αποφασιστεί με βάση τις συμμετοχές. 
 
6.3 Διευκρινήσεις 
 

Διευκρινήσεις Σταθμών Προκριματικών Ατομικού 

1 Το συνολικό κόστος συμμετοχής θα είναι 25 €. 

2 

Το κόστος των παιχνιδιών (12 €) θα καταβάλλεται στην αίθουσα και το παράβολο 
(13 €) θα καταβάλλεται από τον Σύλλογο στον τραπεζικό λογαριασμό της 
Ομοσπονδίας το αργότερο τρεις (3) ημέρες μετά από την ολοκλήρωση της 
διοργάνωσης.   

3 
Για τους Αθλητές και τις Αθλήτριες οι οποίοι έχουν δηλώσει συμμετοχή, αλλά δεν 
εμφανιστούν στον αγώνα, ο Σύλλογος οφείλει να καταθέσει το ποσό του παραβόλου 
στην Ομοσπονδία.   

4 

Για τους Αθλητές και τις Αθλήτριες οι οποίοι θα ακυρώσουν την συμμετοχή τους 
δύο (2) ημέρες πριν την πρώτη ημέρα της διοργάνωσης, δεν υπάρχει οικονομική 
επιβάρυνση. Ως πρώτη ημέρα της διοργάνωσης υπολογίζεται η πρώτη ημέρα που 
ξεκινά η διοργάνωση ανεξαρτήτως Περιφέρειας.   

5 H Ομοσπονδία διατηρεί το δικαίωμα να διαφοροποιήσει την τιμή του παραβόλου 
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στην περίπτωση που διαφοροποιηθούν οι τιμές των αιθουσών.  

 
6.4 Περιφερειακοί Τελικοί (B’ Κατηγορία) 
 
Οι Περιφερειακοί Τελικοί θα διεξαχθούν αποκλειστικά για τις κατηγορίες B Ανδρών και Β Γυναικών, 
με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 

Περιγραφή Διοργάνωσης 

Κατηγορία Ατομικό (Β  Ανδρών / Β Γυναικών) 

Δικαίωμα συμμετοχής 
Αθλητές και Αθλήτριες οι οποίοι έχουν προκριθεί βάση 
κατάταξης από τους σταθμούς. 

Κατάταξη ΝΑΙ 

 

Τρόπος Διεξαγωγής (format) 

To format διεξαγωγής των Περιφερειακών Τελικών θα διαμορφωθεί βάση των 
συμμετοχών και θα ανακοινωθεί από την Τεχνική Επιτροπή και θα περιλαμβάνεται στην 
προκήρυξη της διοργάνωσης.  

 

Διευκρινήσεις Περιφερειακών Τελικών 

1 Το κόστος συμμετοχής και το format θα ανακοινωθούν από την Τεχνική Επιτροπή. 

2 

Στους περιφερειακούς τελικούς προκρίνονται αθλητές και αθλήτριες της Β 
κατηγορίας. Ο αριθμός προκρίσεων εξαρτάται από την δύναμη της Περιφέρειας και 
μπορεί να είναι διαφορετικός ανά Περιφέρεια. Για την αγωνιστική περίοδο 2019 – 
2020, ο αριθμός προκρίσεων θα εξεταστεί από την Τεχνική Επιτροπή, μετά την 
ολοκλήρωση του τρίτου σταθμού. 

3 

Στην περίπτωση που Αθλητής ή Αθλήτρια ο οποίος έχει προκριθεί για την Τελική 
Φάση, δεν μπορεί να αγωνιστεί για οποιονδήποτε λόγο (τραυματισμός, προσωπικοί 
λόγοι κλπ), ο Σύλλογος του οφείλει να ενημερώσει εγγράφως την Τεχνική Επιτροπή, 
με την αποστολή e-mail στο ego@otenet.gr τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την 
διεξαγωγή της διοργάνωσης. 
Σε περίπτωση απουσίας Αθλητή ή Αθλήτριας από την τελική φάση, αυτός δεν 
αντικαθίσταται και ο Σύλλογος του οφείλει να καταβάλει στην ομοσπονδία το 
κόστος συμμετοχής. Οι Αθλητές που απουσιάζουν, θα καταλάβουν τις τελευταίες 
θέσεις της κατάταξης, σύμφωνα με την θέση τους στην τελική κατάταξη των 
προκριματικών. 

 
6.5 Τελικά Πανελληνίου Ατομικού Πρωταθλήματος 2020 

 
Τα τελικά του Πανελλήνιου Ατομικού Πρωταθλήματος 2020, θα διεξαχθούν σε διαφορετικές 
ημερομηνίες για την Α’ και την Β’ κατηγορία.  
 
6.5.1 Προκρίσεις 
 
Στα τελικά του Πανελληνίου Ατομικού Πρωταθλήματος 2019 - 2020, προκρίνονται αθλητές και 
αθλήτριες όπως παρακάτω: 
 
6.5.1.1 Αθλητές και Αθλήτριες A’ Κατηγορίας  
 
Οι Αθλητές και Αθλήτριες, οι οποίοι συγκέντρωσαν την μεγαλύτερη βαθμολογία μετά την 
ολοκλήρωση των επτά (7) Σταθμών. Ο αριθμός προκρίσεων ανά Περιφέρεια, είναι άμεσα 
συνδεδεμένος με τις συμμετοχές και θα ανακοινωθεί από την Τεχνική Επιτροπή μετά την 
ολοκλήρωση και του τρίτου (3)  Σταθμού.  
 
 
 

mailto:ego@otenet.gr
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6.5.1.2 Αθλητές και Αθλήτριες Β΄ Κατηγορίας 
 
Οι Αθλητές και Αθλήτριες Β΄ κατηγορίας, οι οποίοι κατέλαβαν τις πρώτες θέσεις στους 
Περιφερειακούς Τελικούς. Ο αριθμός προκρίσεων ανά Περιφέρεια, είναι άμεσα συνδεδεμένος με τις 
συμμετοχές και θα ανακοινωθεί από την Τεχνική Επιτροπή μετά την ολοκλήρωση και του τρίτου (3)  

Σταθμού.  

 
 
6.5.2 Τρόπος Διεξαγωγής 
 

Περιγραφή Διοργάνωσης 

Τύπος 

Με προκρίσεις από τα Περιφερειακά Τελικά για τους 
Αθλητές και τις Αθλήτριες της Β’ Κατηγορίας και την 
βαθμολογία στους επτά (7) Σταθμούς για τους Αθλητές 
και τις Αθλήτριες της Α’ Κατηγορίας 

Κατηγορία Ατομικό (Α/Β – Ανδρών/Γυναικών) 

Τρόπος διεξαγωγής (format) Θα περιλαμβάνεται στην προκήρυξη  

 

Διευκρινίσεις τρόπου διεξαγωγής  

1 

Στην περίπτωση που Αθλητής ή Αθλήτρια ο οποίος έχει προκριθεί για την 
Τελική Φάση, δεν μπορεί να αγωνιστεί για οποιονδήποτε λόγο (τραυματισμός, 
προσωπικοί λόγοι κλπ), ο Σύλλογος του οφείλει να ενημερώσει εγγράφως την 
Τεχνική Επιτροπή, με την αποστολή e-mail στο ego@otenet.gr τουλάχιστον 15 
ημέρες πριν την διεξαγωγή της διοργάνωσης. 

2 
Οι Αθλητές και οι Αθλήτριες της Α’  και Β’ κατηγορίας, οι οποίοι θα 
ενημερώσουν για την μη παρουσία τους στην Τελική Φάση, δεν 
αντικαθίστανται.  

3 

Σε περίπτωση απουσίας Αθλητή ή Αθλήτριας από την τελική φάση, ο οποίος 
δεν έχει ενημερώσει για την απουσία του, αυτός δεν αντικαθίσταται και ο 
Σύλλογος του οφείλει να καταβάλει στην Ομοσπονδία το κόστος συμμετοχής. 
Οι Αθλητές που απουσιάζουν, θα καταλάβουν τις τελευταίες θέσεις της 
κατάταξης, σύμφωνα με την θέση τους στην τελική κατάταξη των 
προκριματικών. 

 
 
 
6.5.3 Επιβράβευση Αθλητών A΄ Κατηγορίας 

 
Η πρώτη Αθλήτρια και ο πρώτος Αθλητής της Α΄ κατηγορίας, θα ανακηρυχθούν Πρωταθλητές 
Ελλάδος για την αγωνιστική περίοδο 2019 – 2020 και θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στο 
Ευρωπαϊκό Κύπελλο Πρωταθλητών (ECC 2020), το οποίο θα διεξαχθεί στα Χανιά 19 – 25 
Οκτωβρίου 2020. 
 
 
6.5.4 Επιβράβευση Αθλητών Β΄ Κατηγορίας 
 
Η πρώτη (1) Αθλήτρια και ο πρώτος (1) Αθλητής της Β’ κατηγορίας, θα ανακηρυχθούν Πρωταθλητές 
Ελλάδος Β’ κατηγορίας. Η πρώτη (1) Αθλήτρια και οι δύο (2) πρώτοι Αθλητές της Β’ κατηγορίας, θα 
συμμετέχουν σε διεθνές τουρνουά υπό την αιγίδα της ETBF, με τα έξοδα μετακίνησης, μεταφοράς 
εξοπλισμού, διαμονής, entry και re-entry, πληρωμένα. Σε περίπτωση αδυναμίας αθλητή να 

συμμετέχει στο διεθνές τουρνουά το οποίο θα επιλεγεί από την Τεχνική Επιτροπή, την θέση του 
παίρνει ο αμέσως επόμενος, μέχρι και την τρίτη (3) Αθλήτρια της κατάταξης και μέχρι τον τέταρτο (4) 
Αθλητή της κατάταξης. 
Σε περίπτωση που ένας Αθλητής ή Αθλήτρια, συμμετέχει σε αποστολή της Εθνικής Ομάδας, δεν θα 
λάβει την επιβράβευση του διεθνούς τουρνουά και την θέση του θα καταλάβει ο επόμενος. 

mailto:ego@otenet.gr
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Η Ομοσπονδία διατηρεί το δικαίωμα, με την απαραίτητη προϋπόθεση να εξευρεθούν οι απαραίτητες 
χορηγίες, να επιβραβεύσει επιπλέον αθλητές με την προμήθεια αγωνιστικού εξοπλισμού ή την 
συμμετοχή τους σε διεθνή τουρνουά. 
 
6.6 Διοργανώσεις τύπου Open 
 

Για την αγωνιστική περίοδο 2019 – 2020, με γνώμονα την ανάπτυξη και την διάδοση του 
Αθλήματος, η Ομοσπονδία θα υποστηρίξει την δημιουργία τριών (3) διοργανώσεων τύπου Open με 
συγκεκριμένες προδιαγραφές, σε όλη την Ελλάδα. Αιτήσεις για περισσότερες των τριών (3) 
διοργανώσεων, θα εξεταστούν από την Τεχνική Επιτροπή με γνώμονα την γεωγραφική κατανομή και 
τις διαθέσιμες ημερομηνίες. 
Οι διοργανώσεις θα πρέπει να λάβουν την άδεια – έγκριση της Ομοσπονδίας και την αιγίδα της 
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας (ETBF). Για τους Αθλητές και της Αθλήτριες που θα συμμετέχουν σε 
αυτές τις διοργανώσεις, η πρώτη τους συμμετοχή (entry), χωρίς handicap, θα καταμετρηθεί στον 
Μέσο Όρο τους για την αγωνιστική περίοδο 2019 – 2020. 
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. 
Η πρώτη εγκεκριμένη διοργάνωση τύπου Open για την αγωνιστική περίοδο 2019 – 2020, θα είναι το 
Dimitris Karetsos Tournament, το οποίο θα διεξαχθεί στην Θεσσαλονίκη 14 – 22 Σεπτεμβρίου 
2019. 
 
7. Πανελλήνιο Ομαδικό Πρωτάθλημα 2020  
 
Το Πανελλήνιο Ομαδικό Πρωτάθλημα της αγωνιστικής περιόδου 2019 – 2020, θα διεξαχθεί σε δύο 
φάσεις, Προκριματικά ανά Περιφέρεια και Τελικά, όπως παρακάτω: 
 
7.1 Προκριματική Φάση ανά Περιφέρεια 
 

Περιγραφή Διοργάνωσης 

Τύπος Προκριματικά Ομαδικού Α/Γ 

Κατηγορία διοργάνωσης Ομαδικό (Ανδρών/Γυναικών) 

Δικαίωμα συμμετοχής 
Αθλητών 

Αθλητές και Αθλήτριες με ενεργή κάρτα τύπου Α, με την 
προϋπόθεση να έχουν συμμετάσχει τουλάχιστον σε τρεις 
(3) από τους επτά (7) Σταθμούς. 

Κόστος συμμετοχής ανά 
ομάδα 

180 € 

Κόστος και τρόπος 
πληρωμής παραβόλου 

Το παράβολο των θα πρέπει να κατατεθεί από τον 
Σύλλογο στον τραπεζικό λογαριασμό της Ε.Γ.Ο. το 
αργότερο δέκα (10) ημέρες, πριν την διεξαγωγή του 
αγώνα. Σε περίπτωση μικρής  διαφοροποίησης του 
παραβόλου, η αλλαγή θα συμπεριλαμβάνεται με την 
προκήρυξη.  

Πληρωμή παιχνιδιών Στην αίθουσα διεξαγωγής 

Τρόπος διεξαγωγής (format) 
Το format θα αναφέρεται στην προκήρυξη και θα 
περιλαμβάνει τον αριθμό Αθλητών ή Αθλητριών ανά 
ομάδα.  

 

Διευκρινίσεις Προκριματικής Φάσης 

1 

Η προκριματική Φάση Ανδρών και Γυναικών θα πραγματοποιηθεί στην ίδια ή 

διαφορετική αίθουσα, ανάλογα με τις αγωνιστικές ανάγκες της Περιφέρειας και τις 
διαθέσιμες αίθουσες. 

2 
Σε περίπτωση που οι ομάδες Ανδρών ή Γυναικών, οι οποίες θα αγωνιστούν σε μια 
Περιφέρεια είναι ίσες ή λιγότερες, από τον αριθμό προκρίσεων, με αίτημα των 
Συλλόγων που συμμετέχουν η προκριματική φάση δεν θα πραγματοποιηθεί. 
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7.2 Τελικά Πανελληνίου Ομαδικού Πρωταθλήματος 2020 
 

Περιγραφή Διοργάνωσης 

Τύπος Τελικά Ομαδικού Ανδρών / Γυναικών 

Κατηγορία διοργάνωσης Ομαδικό (Ανδρών / Γυναικών) 

Δικαίωμα συμμετοχής και 
σύνθεση Ομάδων Συλλόγων 

Οι Ομάδες των Συλλόγων οι οποίες προκρίθηκαν ανά 
Περιφέρεια, με την ίδια σύνθεση με αυτή που 
αγωνίστηκαν στα Προκριματικά. 
Οι Σύλλογοι μπορούν να πραγματοποιήσουν αλλαγές 
στην σύνθεση, με Αθλητές και Αθλήτριες οι οποίοι δεν 
αγωνίστηκαν με άλλη ομάδα στα Προκριματικά και 
πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής.    

Παράβολο συμμετοχής 
Θα περιλαμβάνει τα κόστη μετακίνησης και διαμονής 
της ομάδας. 

Τρόπος διεξαγωγής (format) 

Ο τρόπος διεξαγωγής (format) των τελικών θα εξεταστεί 
με βάση τις συμμετοχές και θα ανακοινωθεί από την 

Τεχνική Επιτροπή και θα περιλαμβάνεται στην οριστική 
προκήρυξη μετά την δήλωση των ομάδων από τους 
Συλλόγους, ώστε να ανακοινωθεί και ο αριθμός 
προκρίσεων στα τελικά από κάθε Περιφέρεια.  
Σε περίπτωση που ο αριθμός των ομάδων που θα 
δηλωθούν από τους Συλλόγους, ξεπεράσει την 
αναμενόμενη συμμετοχή, η Τεχνική Επιτροπή θα 
εξετάσει την πιθανότητα διεξαγωγής δύο (2) 
προκριματικών φάσεων.  
Στο format θα περιλαμβάνονται και ο αριθμός Αθλητών 
και Αθλητριών ανά ομάδα. 

 
 
8. Εθνικές και Αντιπροσωπευτικές Ομάδες Ανδρών - Γυναικών  
 
8.1 Trials Εθνικών Ομάδων 
 
Για την συμμετοχή στην διαδικασία επιλογής (trials) Αθλητών και Αθλητριών, οι οποίοι θα 
στελεχώσουν τις Εθνικές και Αντιπροσωπευτικές Ομάδες, οι Αθλητές και οι Αθλήτριες θα πρέπει να 
πληρούν τα παρακάτω κριτήρια: 
 

 Τουλάχιστον τριάντα (30) παιχνίδια σε σταθμούς του Πανελληνίου Ατομικού Πρωταθλήματος 
2019 – 2020 

 Τουλάχιστον έξι (6) παιχνίδια σε διοργάνωση τύπου Open 

 Ο μέσος όρος που έχει επιτύχει στα παραπάνω παιχνίδια, θα πρέπει να είναι για τους Άνδρες 
από 190 κορίνες και πάνω, ενώ για τις Γυναίκες 180 κορίνες και πάνω.  

 
Μετά την ολοκλήρωση των επτά (7) σταθμών του Πανελληνίου Ατομικού Πρωταθλήματος 2019 – 
2020 και των τριών (3) Open, ή όσων πραγματοποιηθούν έως την 12 Μαρτίου 2020, όλοι οι Αθλητές 
και οι Αθλήτριες ανεξαρτήτως κατηγορίας στην οποία αγωνίζονται, οι οποίοι πληρούν τις παραπάνω 
προϋποθέσεις, αποκτούν το δικαίωμα συμμετοχής στην διαδικασία επιλογής (trials), η οποία θα 
πραγματοποιηθεί σε τρεις (3) φάσεις (step), όπως παρακάτω:  
 
Trials Step 1 
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Θα διεξαχθεί σε δύο (2) αγωνιστικές ημέρες και οι συμμετέχοντες θα αγωνιστούν σε τουλάχιστον 
δεκαοκτώ (18) παιχνίδια, σύνολο κορινών. Στην επόμενη φάση (step 2) προκρίνονται οι δώδεκα (12) 
Αθλητές και οι δώδεκα (12) Αθλήτριες, με το μεγαλύτερο σύνολο κορινών.  
Σε περίπτωση που οι αθλητές ή οι Αθλήτριες, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια είναι λιγότεροι από τον 
αριθμό προκρίσεων, το step 1, δεν θα πραγματοποιηθεί. 
 

Trials Step 2 
 
Θα διεξαχθεί σε δύο (2) αγωνιστικές ημέρες, οι Αθλητές και οι Αθλήτριες που προκρίθηκαν από το 
step 1, θα αγωνιστούν σε τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) παιχνίδια, σύνολο κορινών. Στην επόμενη φάση 
(final step) προκρίνονται οι οκτώ (8) Αθλητές και οι οκτώ (8) Αθλήτριες, με το μεγαλύτερο σύνολο 
κορινών.  
Σε περίπτωση που οι αθλητές ή οι Αθλήτριες, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια είναι λιγότεροι από τον 
αριθμό προκρίσεων, το step 2, δεν θα πραγματοποιηθεί. 
 
Trials Final Step 
 
Θα διεξαχθεί σε δύο (2) αγωνιστικές ημέρες. 
Οι Αθλητές και οι Αθλήτριες που προκρίθηκαν από το step 2, θα αγωνιστούν σε τουλάχιστον 
δεκαοκτώ (18) παιχνίδια, σύνολο κορινών.  
H τελική κατάταξη θα προκύψει από το άθροισμα του συνόλου κορινών, όλων των φάσεων της 
διαδικασίας επιλογής.  
 
Οι Εθνικές και Αντιπροσωπευτικές Ομάδες για την αγωνιστική περίοδο 2019 - 2020, θα 
στελεχώνονται αποκλειστικά από τους Αθλητές και τις Αθλήτριες, οι οποίοι θα καταλάβουν τις θέσεις 
ένα (1) έως οκτώ (8), μετά την ολοκλήρωση της τελικής φάσης των Trials (Final Step). 
 
8.2 Trials MBC 2020 
 
Λόγω της ημερομηνίας διεξαγωγής της διοργάνωσης MBC 2020, η αντιπροσωπευτική ομάδα θα 
προκύψει από ξεχωριστή διαδικασία επιλογής (Trials). Οι Αθλητές και οι Αθλήτριες οι οποίοι θα 
στελεχώσουν την Ομάδα, θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια: 
 

 Να διαθέτουν ενεργή κάρτα τύπου Α’ και κάρτα υγείας σε ισχύ  

 Να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) παιχνίδια σε σταθμούς του Πανελλήνιου 
Ατομικού Πρωταθλήματος 2019 – 2020, ανεξάρτητα από την κατηγορία στην οποία 
αγωνίζονται 

 Ο μέσος όρος που έχουν επιτύχει στα παραπάνω παιχνίδια, θα πρέπει να είναι για τους 

Άνδρες πάνω από 170 κορίνες και για τις γυναίκες πάνω από 160 κορίνες. 
 
H πιθανή ημερομηνία διεξαγωγής των Trials για το MBC 2020, είναι 7-8 Δεκεμβρίου 2019. 
 
 
9. 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 που οι κανονισμοί της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας (World Bowling, τροποποιηθούν, 
ισχύει το κείμενο το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. 
 
10. Πόλεις Διεξαγωγής 

 
Με σκοπό την προβολή και διάδοση του Αθλήματος, οι διοργανώσεις διεξάγονται σε διάφορες 
πόλεις. Σε καμία πόλη δεν μπορούν να διεξαχθούν δύο διοργανώσεις (Τελικά Ατομικού – Τελικά 
Ομαδικού), την ίδια αγωνιστική περίοδο. 
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Σε καμία πόλη δεν μπορούν να διεξαχθούν διοργανώσεις (Τελικά Ατομικού – Τελικά Ομαδικού), δύο 
(2) συνεχόμενες αγωνιστικές περιόδους, εκτός από την Αθήνα, στην οποία δεν μπορούν να 
διεξαχθούν διοργανώσεις για τρεις (3) συνεχόμενες αγωνιστικές περιόδους, εκτός από την περίπτωση 
που τα οικονομικά δεδομένα επιβάλουν την διεξαγωγή διοργάνωσης για περισσότερες περιόδους, με 
σκοπό την μείωση των δαπανών για τους Συλλόγους. 
Στην περίπτωση που οι αίθουσες διεξαγωγής περιοριστούν σε λιγότερες από τέσσερις (4) πόλεις, ο 

συγκεκριμένος κανόνας θα επανεξεταστεί. 
Διοργανώσεις οι οποίες διεξάγονται για πρώτη χρονιά, δεν εμπίπτουν στον παραπάνω κανόνα.  
 
11. Αίθουσες Διεξαγωγής 
 
11.1 Επιλογή Αιθουσών 

 
Οι πόλεις διεξαγωγής θα επιλεγούν σύμφωνα με την διαθεσιμότητα των αιθουσών ενώ οι αίθουσες 
διεξαγωγής θα επιλεγούν με τα παρακάτω δεσμευτικά χαρακτηριστικά: 
 
1. Να διαθέτουν Άδεια Λειτουργίας Αθλητικής Εγκατάστασης 
2. Να έχουν δεσμευτεί με την υπογραφή συμφώνου συνεργασίας, ότι μπορούν να διαθέσουν τους 
διαδρόμους τους για τις συγκεκριμένες ημερομηνίες και να παρέχουν τις απαραίτητες διευκολύνσεις 
για την καλύτερη δυνατή διεξαγωγή των διοργανώσεων, όπως αυτές έχουν συνταχθεί από την Τεχνική 
Επιτροπή. 
3. Να έχουν δώσει συμφέρουσα τιμή, όπως αυτή θα κριθεί από το Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο. 
 
11.2 Τιμές παιχνιδιών - Αίθουσες 
 
Η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία οφείλει να διασφαλίσει την οικονομικότερη δυνατή συμμετοχή 
των Αθλητών στο Πανελλήνιο Ατομικό και στο Πανελλήνιο Ομαδικό Πρωτάθλημα.  
Η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία έχει δημιουργήσει Μητρώο Αιθουσών, στο οποίο 
περιλαμβάνονται εκτός από τα φορολογικά στοιχεία και τα πλήρη στοιχεία του εξοπλισμού για τις 
αγωνιστικές ανάγκες των διοργανώσεων, της κάθε αίθουσας. 
Τα στοιχεία του εξοπλισμού για τις αγωνιστικές ανάγκες των διοργανώσεων της κάθε αίθουσας, θα 
περιλαμβάνονται στην εκάστοτε προκήρυξη και θα αναρτώνται στο On-line σύστημα της 
Ομοσπονδίας. 
 
12. Λαδώματα 
 
12.1 Γενικά 
 
Η Τεχνική Επιτροπή είναι αρμόδια να συντάξει για την κάθε αγωνιστική περίοδο, πίνακες 
επιλεγμένων λαδωμάτων για κάθε κατηγορία της διοργάνωσης, όπως παρακάτω:  
 

 Κοντά (έως και 35 πόδια) 

 Μεσαία (36 έως και 40 πόδια) 

 Μακριά (πάνω από 41 πόδια) 
 
Οι πίνακες θα ανακοινώνονται από την Τεχνική Επιτροπή την 20 Σεπτεμβρίου εκάστοτε έτους. 
Τα στοιχεία των λαδωμάτων σε ψηφιακή μορφή θα είναι διαθέσιμα από την Τεχνική Επιτροπή για 
όλους τους Συλλόγους και τις αίθουσες.   
 
Η κατηγορία λαδώματος για την κάθε διοργάνωση θα ανακοινώνεται στην προκήρυξη και το λάδωμα 
που θα χρησιμοποιηθεί, θα ανακοινώνεται μέσω του συστήματος On-line την ημέρα που ξεκινάει το 

unofficial practice (12.5). 
 
12.2 Λαδώματα Πανελληνίου Ατομικού Πρωταθλήματος 
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Η Τεχνική Επιτροπή είναι αρμόδια να επιλέξει την κατηγορία των λαδωμάτων, στην οποία θα 
αγωνιστούν οι αθλητές και οι αθλήτριες με βάση τις ιδιαιτερότητες των αιθουσών, στο Πανελλήνιο 
Ατομικό Πρωτάθλημα. Τα λαδώματα είναι δυνατόν να είναι διαφορετικά ανά Περιφέρεια, αλλά θα 
πρέπει να ανήκουν στην ίδια κατηγορία δυσκολίας.  
 
12.3 Λαδώματα Πανελληνίου Ομαδικού Πρωταθλήματος 

 
Η Τεχνική Επιτροπή είναι αρμόδια να επιλέξει την κατηγορία των λαδωμάτων, στην οποία θα 
αγωνιστούν οι αθλητές και οι αθλήτριες, στο Πανελλήνιο Ομαδικό Πρωτάθλημα. Τα λαδώματα είναι 
δυνατόν να είναι διαφορετικά ανά Περιφέρεια, αλλά θα πρέπει να ανήκουν στην ίδια κατηγορία 
δυσκολίας.  
Ειδικά για τα τελικά του Πανελλήνιου Ομαδικού Πρωταθλήματος, θα επιλεγούν τρία (3) λαδώματα, 
της ίδιας κατηγορίας και θα πραγματοποιηθεί κλήρωση μία (1) εβδομάδα πριν την διεξαγωγή των 
τελικών. 
 
12.4 Λαδώματα υπόλοιπων διοργανώσεων 
 
Η Τεχνική Επιτροπή είναι αρμόδια να επιλέξει την κατηγορία λαδωμάτων για όλες τις υπόλοιπες 
διοργανώσεις, οι οποίες θα διεξαχθούν από την Ε.Γ.Ο. ή από τους διοργανωτές που θα επιλεγούν. 
 
12.5 Unofficial Practice 
 
Από την αγωνιστική περίοδο 2019 – 2020, 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 στην προκήρυξη του εκάστοτε 
αγώνα. 
 
13. Αποστολές Εθνικών Ομάδων και επιβραβεύσεις αθλητών 
 
Οι αποστολές Εθνικών Ομάδων και οι επιβραβεύσεις αθλητών, θα πραγματοποιηθούν κατά 
προτεραιότητα, με βάση την συμμετοχή στις διοργανώσεις και τις οικονομικές δυνατότητες της 
Ομοσπονδίας. 
 
Οι αποστολές που θα πραγματοποιηθούν κατ’ ελάχιστο το 2020 είναι: 
 
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών 2020 
3-14 Ιουνίου 2020 στο Aalborg, Denmark    
European Women Championships 2020 (EWC) 
Η Εθνική Ομάδα θα αποτελείται κατ’ ελάχιστον από μία (1) Αθλήτρια. 
 
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών 2020 
12-23 Αυγούστου 2020 στο Helsinki, Finland 
European Men Championships 2020 (EMC) 
Η Εθνική Ομάδα θα αποτελείται κατ’ ελάχιστο από δύο (2) Αθλητές. 
 
Ευρωπαϊκό Κύπελλο Πρωταθλητών 2020 
19-25 Οκτωβρίου 2020 στα Χανιά, Ελλάδα. 
European Championships of Champions 2020 (ECC) 
O Πρωταθλητής και η Πρωταθλήτρια Ελλάδος της Α’ κατηγορίας. 
 
Συμμετοχή σε Διεθνές Τουρνουά  

Δύο Άνδρες Β’ και μια Γυναίκα Β’ 
 
Ανάλογα με τις συμμετοχές και κατά συνέπεια τα οικονομικά δεδομένα, θα τεθούν από την Τεχνική 
Επιτροπή οι προτεραιότητες συμμετοχής των Εθνικών και Αντιπροσωπευτικών Ομάδων στις 
παρακάτω  διοργανώσεις:  
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European Senior Championships 2019 (ESC) 
24 January – 2 February 2020 in Vienna, Austria 
 
Mediterranean Bowling Championships 2020 
22 March – 29 March 2020 in Paris, France 

 
European Youth Championships 2020 
4-13 April 2020 in Tilburg, the Netherlands 
 
ESBC 2020 
27 June – 4 July 2020 in Berlin, Germany 

 
Οι διοργανώσεις εμφανίζονται με ημερολογιακή σειρά και όχι κατά προτεραιότητα.  
 
14. Φιλικές συναντήσεις προετοιμασίας 
 
Η Τεχνική Επιτροπή εξετάζει την δυνατότητα να πραγματοποιηθούν φιλικές συναντήσεις με Εθνικές 
και Αντιπροσωπευτικές ομάδες άλλων χωρών, στο πλαίσιο της προετοιμασίας των Αθλητών και 
Αθλητριών που συμμετέχουν στις Εθνικές και Αντιπροσωπευτικές Ομάδες. 
 
15. Παράβολο συμμετοχής - Παροχή οδοιπορικών 
 
Ως παράβολο συμμετοχής ορίζεται το ποσό το οποίο πρέπει να καταβάλει ο Σύλλογος χωρίς τα 
παιχνίδια, για την συμμετοχή μεμονωμένων Αθλητών ή Ομάδων του Συλλόγου στις Διοργανώσεις της 
αγωνιστικής περιόδου 2019 - 2020. 
 
16. Συστήματα δηλώσεων και αποτελεσμάτων 
 
Όλες οι δηλώσεις συμμετοχής και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων θα πραγματοποιούνται από την 
επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Γ.Ο. στην διεύθυνση www.ego-gymnastics.gr και το ολοκληρωμένο 
σύστημα διαχείρισης της Ε.Γ.Ο. στην διεύθυνση www.onlinego.gr  
 
17. Αγωνιστικό Ημερολόγιο 
 
Το αγωνιστικό ημερολόγιο (καλεντάρι), θα ανακοινωθεί έως την Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019 με 
την απαραίτητη προϋπόθεση να εγκριθεί από το ΔΣ της Ε.Γ.Ο. 
Η Ομοσπονδία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την ημερομηνία και την πόλη διεξαγωγής ενός 
αγώνα, στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και σοβαρού προβλήματος της αίθουσας.  
 
18. Εσωτερικά Πρωταθλήματα 
 
Οι Σύλλογοι 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 Συλλόγων δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι Αθλητές και τα Μέλη 
των Σωματείων, οι οποίοι διαθέτουν κάρτες των κατηγοριών A και D σε ισχύ. 
 
 
19. Άδειες διοργανώσεων 
 
Όλες οι διοργανώσεις, στις οποίες έχουν δικαίωμα συμμετοχής Αθλητές και Αθλήτριες οι οποίοι 

διαθέτουν αθλητικό δελτίο στην Ομοσπονδία, πρέπει να λαμβάνουν  την άδεια – έγκριση της 
Ομοσπονδίας. Οι διοργανώσεις θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά από Συλλόγους 
εγγεγραμμένους στην Ομοσπονδία.  
 

http://www.ego-gymnastics.gr/
http://www.onlinego.gr/
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Οι Σύλλογοι οι οποίοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν διοργάνωση Μπόουλινγκ, θα πρέπει να 
διαθέτουν Αθλητική Αναγνώριση, η αίθουσα διεξαγωγής να διαθέτει Άδεια Αθλητικής Εγκατάστασης 
και θα πρέπει να υποβάλουν στην Ε.Γ.Ο. αίτηση για την παροχή Άδειας – Έγκρισης, η οποία: 
 

 Θα αναφέρει το όνομα της διοργάνωσης 

 Θα περιλαμβάνει αναλυτικό πίνακα ημερών και ωρών διεξαγωγής 

 Θα αναφέρει ότι οι Αθλητές και οι Αθλήτριες που θα συμμετέχουν, θα είναι εγγεγραμμένοι 
στο μητρώο της Ε.Γ.Ο. και είναι κάτοχοι των σχετικών καρτών (A και D). 

 Η αίτηση θα πρέπει να αποσταλεί τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την πρώτη ημέρα της 
διοργάνωσης. 

 Η αίτηση θα φέρει υπογραφές του Προέδρου, του Γενικού Γραμματέα και σφραγίδα του 
Συλλόγου.  

 
Η αίτηση μπορεί να αποσταλεί ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ego@otenet.gr  
 
Μετά την λήψη της Άδειας – Έγκρισης από την Ε.Γ.Ο. και τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την 
διεξαγωγή της διοργάνωσης, θα πρέπει να υποβληθούν: 
 

 Αποδεικτικό κατάθεσης του παραβόλου των 500 €  

 Άδεια Τέλεσης Αγώνα από την αρμόδια Περιφέρεια 

 Ονοματεπώνυμο ιατρού που θα παραβρίσκεται  

 Ενημέρωση προς το ΕΚΑΒ 

 Προϋπολογισμό της διοργάνωσης 
 
Σε περίπτωση που δεν αποσταλούν τα παραπάνω έγραφα, η Ομοσπονδία θα ανακαλέσει την έγκριση 
που έχει χορηγηθεί. 
 
Πέντε (5) εργάσιμες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της διοργάνωσης, θα πρέπει να υποβληθούν: 
 

 Οι συμμετοχές Συλλόγων και αναλυτική κατάσταση Αθλητών και Αθλητριών. 

 Ο απολογισμός της διοργάνωσης 
 
Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ego@otenet.gr ή να 
κατατίθενται στην γραμματεία της ΕΓΟ ή να αποσταλούν ταχυδρομικά στην διεύθυνση: 
Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία 
Λ. Κηφισίας 37 – ΟΑΚΑ, Κτίριο ΕΚΑΕ (πρώην ξενώνες), Έναντι Πυροσβεστικού Σταθμού 
151 23, Μαρούσι  
Τηλέφωνο 210.9882458, 210.9830617 

 
Η παροχή Άδειας – Έγκρισης από την Ε.Γ.Ο. περιλαμβάνει: 
 

1. Ανάρτηση του λογοτύπου της Ε.Γ.Ο. σε όλα τα έντυπα της διοργάνωσης, στις ιστοσελίδες και 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των διοργανωτών. 

2. Ανάρτηση δύο Δελτίων Τύπων της διοργάνωσης στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Γ.Ο. και στην 
σελίδα της στο Facebook. 

3. Αναφορά σε ανακοίνωση της Ε.Γ.Ο. ότι η διοργάνωση έχει την άδεια - έγκριση της Ε.Γ.Ο. 
 
Η Ομοσπονδία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή άδειας – έγκρισης σε διοργάνωση, στην 
περίπτωση που αυτή πραγματοποιείται σε ημερομηνία κατά την οποία διεξάγονται αγώνες της 
Ομοσπονδίας ή άλλες διοργανώσεις με την άδεια – έγκριση της Ομοσπονδίας, την ίδια ή σε κοντινή 
ημερομηνία.  

Η Ομοσπονδία εξετάζει την δημιουργία online συστήματος για τις διοργανώσεις. Μετά την 
ολοκλήρωση του,  όλα τα έγγραφα θα αναρτώνται στο σύστημα και οι δηλώσεις συμμετοχής θα 
πραγματοποιούνται αποκλειστικά από το σύστημα της Ομοσπονδίας. 
 

mailto:ego@otenet.gr
mailto:ego@otenet.gr
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Σε περίπτωση που Σύλλογος ή Αθλητές συμμετέχουν σε διοργάνωση χωρίς την άδεια – έγκριση της 
Ομοσπονδίας, θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις. 
 
Σε περίπτωση αλλαγής της διαδικασίας για τις άδειες διοργανώσεων, μετά την ανακοίνωση του 
προγράμματος, θα ισχύει η διαδικασία η οποία θα ανακοινωθεί από την ιστοσελίδα της 
Ομοσπονδίας μετά την απόφαση του Δ.Σ. 

 
20. Κάρτα Υγείας 
 
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, από την 1 Αυγούστου 2019, όλοι οι Αθλητές και οι Αθλήτριες οι 
οποίοι θα αγωνιστούν στις διοργανώσεις της Ομοσπονδίας θα πρέπει να διαθέτουν κάρτα υγείας σε 
ισχύ. 
 
21. Τοποθέτηση χορηγών 
 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας την 16 Φεβρουαρίου 2019, από την αγωνιστική 
περίοδο 2019 – 2020, οι Σύλλογοι Μπόουλινγκ θα μπορούν να τοποθετήσουν χορηγούς στις 
εμφανίσεις των Αθλητών και Αθλητριών τους, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
 
Μέγιστος αριθμός χορηγών: Τέσσερις (4) 
Εμφάνιση χορηγών: Στο εμπρός, στο πίσω και στα μανίκια της αγωνιστικής μπλούζας του Συλλόγου. 
Μέγεθος προβολής: Μέγιστο μέγεθος χορηγού είναι το Μήκος 35 cm, Ύψος 25 cm  
 
Οι Σύλλογοι οφείλουν να ζητήσουν την άδεια της Ομοσπονδίας για την τοποθέτηση χορηγών στις 
εμφανίσεις των Αθλητών και Αθλητριών τους, τόσο για τα ατομικά, όσο και για τα ομαδικά 
αγωνίσματα. 
 
22. Συμμετοχή σε τουρνουά εξωτερικού 
 
Σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ομοσπονδίας και τον εσωτερικό κανονισμό του αθλήματος, 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, ο Σύλλογος του 
Αθλητή ή της Αθλήτριας οφείλει να ζητά εγγράφως την άδεια της Ε.Γ.Ο. Ο Αθλητής ή η Αθλήτρια 
που θα συμμετέχει σε αγώνες στο εξωτερικό πρέπει να διαθέτει ενεργή κάρτα τύπου A’. 
Η αίτηση θα πρέπει να αποσταλεί στην Ομοσπονδία τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την πρώτη ημέρα 
της διοργάνωσης. 
 
23. Αλληλογραφία με την Ομοσπονδία 
 
Τα Σωματεία για όλα τα θέματα του Αθλήματος πρέπει να αποστέλλουν στην Ομοσπονδία έγγραφα 
τα οποία θα φέρουν υποχρεωτικά την σφραγίδα του Σωματείου και υπογραφές του Προέδρου και του 
Γενικού Γραμματέα. 
Τα έγγραφα μπορούν να κατατίθενται είτε στην γραμματεία της Ομοσπονδίας είτε να αποστέλλονται 
με e-mail στο ego@otenet.gr  
Έγγραφα τα οποία δεν πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές, δεν θα λαμβάνουν αριθμό 
πρωτοκόλλου και κατά συνέπεια δεν θα λαμβάνονται υπόψη.  
 
 
Αθήνα, 12/09/2019 
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