
  

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ    
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

«ΚΥΘΗΡΟΣ»
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ  2020-2021

Α Τ Ο Μ Ι Κ Ο Υ - ΟΡΕΝ  

Ο Α.Σ.Μ. ΚΥΘΗΡΟΣ προκηρύσσει την διεξαγωγή ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ  ΑΤΟΜΙΚΟΥ – 

ΟΡΕΝ, για την περίοδο 2020-2021 στην αγωνιστική έδρα του Συλλόγου, στο SPORTS PARK 

Bowling (1
ο
 χλμ Λ.Σπάτων – Πικερμίου- 19004 Σπάτα).

Το πρωτάθλημα είναι μικτό με βαθμολογία (δηλ. σύνολο κορινών με handicap), αριθμό 

παιχνιδιών τριών (3)/αγωνιστική και μέγιστο αριθμό τριών (3) αθλητών/διάδρομο και θα 

διεξαχθεί ως εξής:

ΗΜΕΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: κάθε Παρασκευή (εκτός επίσημων αργιών) και ώρα 20:00 με έναρξη 

δοκιμαστικών βολών 19:45 

ΗΜΕΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ :  Παρασκευή 23/10/2020

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ έχουν τα μέλη, οι αθλητές και οι αθλήτριες του “A.Σ.Μ. ΚΥΘΗΡΟΣ”, 

καθώς και όποιος αποκτήσει αυτήν την ιδιότητα. Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι κάτοχοι κάρτας Α 

ή Δ.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 10€/ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ και καταβάλλεται στον Ταμία πριν την έναρξη κάθε  

αγωνιστικής 

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:    
Α΄ΦΑΣΗ:
Περιλαμβάνει   Δέκα πέντε (15) αγωνιστικές με την εξής βαθμολογία, προερχόμενη από το 

σύνολο κορυνών με HDP  ανά παιχνίδι:

ΚΟΡΥΝΕΣ         ΒΑΘΜΟΙ                                ΚΟΡΥΝΕΣ            ΒΑΘΜΟΙ 
131 - 140 >>>>>>> 1                                  221 - 230 >>>>>>> 10 

141 - 150 >>>>>>> 2                                  231 - 240 >>>>>>> 11 

151 - 160 >>>>>>> 3                                  241 - 250 >>>>>>> 12 

161 - 170 >>>>>>> 4                                  251 - 260 >>>>>>> 13 

171 - 180 >>>>>>> 5                                  261 - 270 >>>>>>> 14 

181 - 190 >>>>>>> 6                                  271 - 280 >>>>>>> 16 

191 - 200 >>>>>>> 7                                  281 - 290 >>>>>>> 18 

201 - 210 >>>>>>> 8                                  291 - 300 >>>>>>> 20 

211 - 220 >>>>>>> 9 

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι: 

 στην έκτη (6) αγωνιστική οι βαθμοί θα διαιρεθούν κατά το ½

 το HDP ορίζεται με Βάση το Μ.Ο. 170 για τους Άνδρες και το Μ.Ο. 180 για τις Γυναίκες 

και υπολογίζεται στο 80% της διαφοράς του Μ.Ο από την Βάση και είναι ΜΑΧ HDP 25 
κορύνες για τους Άνδρες και ΜΑΧ HDP 30 κορύνες για τις Γυναίκες και θα ορισθεί μετά 

την πρώτη (1) αγωνιστική. 



 Οι Μ.Ο. των συμμετεχόντων θα λαμβάνονται υπόψη για όλη την αγωνιστική περίοδο 

2020-2021 και για όλα τα πρωταθλήματα του Συλλόγου.

Β. ΦΑΣΗ:

Μετά τις δέκα πέντε (15) αυτές αγωνιστικές θα δημιουργηθούν δύο (2) ισάριθμες ομάδες 

(γκρουπ) κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας αθλητών και σε περίπτωση μονού αριθμού 

συμμετεχόντων θα πλεονάζει κατά έναν (1)  αθλητή η ομάδα Α. 

Οι αθλητές του κάθε γκρουπ, θα αγωνιστούν μεταξύ τους με το σύστημα PETERSEN δηλ. κάθε 

αθλητής θα παίξει με όλους τους υπόλοιπους. 

Στο σύστημα PETERSEN θα παίζονται τρία (3) παιχνίδια και για κάθε νικητήριο παιχνίδι θα 

δίνεται ένας (1) βαθμός. Έτσι ο κάθε αθλητής θα μπορεί να κερδίσει 3-0 ή 2-1 και αντίστοιχα με 

το ίδιο σκορ να χάσει. Σε περίπτωση ισοπαλίας ο βαθμός του παιχνιδιού θα μοιράζεται στους 

δύο αθλητές. 

ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ: 
Στην τελική φάση προκρίνονται οι τρεις (3) πρώτοι συμμετέχοντες από την ομάδα Α με 

σειρά 1
ος
 , 2

ος
 και 3

ος
 και από την ομάδα Β  με σειρά 4

ος
, 5

ος
 και 6

ος
 , οι οποίοι θα διαγωνιστούν 

για την ανάδειξη της νικήτριας τριάδας με τη μέθοδο της «σκάλας» και σε ένα (1) παιχνίδι , δηλ. 

ο 6
ος
 με τον 5

ο
 και ο μεταξύ τους νικητής με τον  4

ο, 
ακολούθως ο νικητής με τον 3

ο
, κλπ. ομοίως 

έως την τελική αναμέτρηση με  τον 1
ο
 στη βαθμολογική σειρά.

Απαραίτητη προϋπόθεση η συμμετοχή των αθλητών στο 75% των αγωνιστικών για την 

πρόκρισή τους στην τελική φάση. 

Σε περίπτωση που αθλητής/τρια προκριθεί στην τελική φάση αλλά αδυνατεί να συμμετάσχει σ’ 

αυτήν, οφείλει να δηλώσει το κώλυμα για να πάρει τη θέση του/της ο επόμενος/νη 

αθλητής/τρια και αίτημα αναβολής διεξαγωγής του τελικού δεν γίνεται δεκτό.   

ΛΑΔΩΜΑ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ - ΑΛΛΑΓΕΣ 
Το λάδωμα των διαδρόμων θα επιλεγεί από την κατηγορία λαδωμάτων που χαρακτηρίζονται  ως 

«Μέτρια» και θα είναι το ίδιο καθ’ όλη τη διάρκεια του Ατομικού Πρωταθλήματος. 

Οι διάδρομοι θα λαδώνονται πριν την έναρξη των δοκιμαστικών κάθε αγωνιστικής και την κατά 

ημέρα του τελικού στους επιλεγμένους δύο (2) διαδρόμους. 

Η αρχική τοποθέτηση των αθλητών στους διαδρόμους θα γίνει σύμφωνα με το υγειονομικό 

πρωτόκολλο που έχει ανακοινώσει η Ε.Γ.Ο.  Οι θέσεις στους διαδρόμους θα γίνουν με κλήρωση 

την πρώτη αγωνιστική. 

Τις επόμενες αγωνιστικές και για κάθε αγωνιστική θα υπάρχει μετακίνηση των αθλητών στους 

διαδρόμους ως εξής: οι αθλητές που αγωνίζονται σε διάδρομο με αριθμό ζυγό μετακινούνται 

δεξιά και οι αθλητές που αγωνίζονται σε διάδρομο με αριθμό μονό, μετακινούνται αριστερά, 

κατά δύο (2) διαδρόμους.

ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 

Εφόσον κριθεί αναγκαίο, θα υπάρξουν έως δύο (2) εμβόλιμες αγωνιστικές για αθλητές που για 

προσωπικούς λόγους έχουν χάσει αγωνιστική από την έναρξη του πρωταθλήματος και έως την  

6
η
 αγωνιστική. 

Η εμβόλιμη αγωνιστική θα οριστεί από κοινού από το Δ.Σ. και την Επιτροπή Οργάνωσης 

Αθλημάτων και θα πραγματοποιηθεί πριν την 6η αγωνιστική, σε ημέρα και ώρα που θα 

ανακοινωθεί.

ΑΝΑΒΟΛΕΣ:
Δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να ζητήσουν από την Επιτροπή Οργάνωσης 

Αθλημάτων την αναβολή μιας (1) αγωνιστικής λόγω ανωτέρας βίας. 

Η διεξαγωγή της αναβληθείσας αγωνιστικής θα οριστεί από την Επιτροπή Αγώνων σε 

συνεννόηση με τον υπεύθυνο της αίθουσας μπόουλινγκ και θα γίνει πριν την ημερομηνία της 

τελευταίας αγωνιστικής του πρωταθλήματος.



ΒΡΑΒΕΥΣΗ:

Θα γίνει βράβευση με κύπελλα για:

Α)  τους τρείς (3) πρώτους νικητές με φθίνουσα σειρά

Β) το καλύτερο παιχνίδι (με HDP και πριν την τελική φάση) 

Γ) τον καλύτερο Μ.Ο. Ανδρών και Γυναικών 

Ειδικότερα, όποιος αθλητής καταφέρει να επιτύχει το απόλυτο των τριακοσίων (300) κορινών 

(χωρίς handicap), θα λάβει αναμνηστική πλακέτα, με αναγραφή ημερομηνίας και αριθμό 

διαδρόμου.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 

1)Το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα τροποποίησης της παρούσας προκήρυξης, αν κριθεί αναγκαίο. Τυχόν 

τροποποιήσεις θα ανακοινώνονται έγκαιρα και θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα και στον πίνακα  

ανακοινώσεων. 

2)Η Επιτροπή Οργάνωσης Αθλημάτων μπορεί να προβεί σε αλλαγές μετά την πρώτη αγωνιστική 

και βάσει των συμμετοχών στο ατομικό πρωτάθλημα. Επίσης έχει το δικαίωμα τροποποίησης και 

διαφοροποίησης αυτών ώστε να διεξαχθεί όσο το δυνατόν καλύτερα η τελική φάση του 

πρωταθλήματος. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ:

Όλοι οι συμμετέχοντες οφείλουν να γνωρίζουν και να τηρούν τους όρους της παρούσας 

Προκήρυξης και το Υγειονομικό Πρωτόκολλο περί Covid 19 για το άθλημα του 
μπόουλινγκ όπως αυτό έχει ανακοινωθεί από την Γ.Γ.Α και αναρτηθεί από την Ε.Γ.Ο. καθώς 

και να συμπεριφέρονται σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό και το Καταστατικό του 

Συλλόγου. 

Οποιοδήποτε θέμα προκύψει που δεν αναλύεται στην παρούσα Προκήρυξη, δύναται να 

διευθετηθεί με απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου, το οποίο και δεν ευθύνεται σε περίπτωση 

διακοπής του Πρωταθλήματος για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κρίσης Κορωνοϊού, παύση  

εργασιών της αθλητ. εγκατάστασης) 

Η Επιτροπή Οργάνωσης Αθλημάτων (02/2020 Α.Δ.Σ.):

1)  κ. ΧΟΥΝΤΟΥΜΑΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, Γεν. Εφορος - Πρόεδρος Επιτροπής

2) κα ΓΚΑΡΑΒΕΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ, Αναπλ.Μέλος ΔΣ -  Αντιπρόεδρος Επιτροπής

3) κ. ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,  Αναπλ.Μέλος ΔΣ - Τακτ.Μέλος Επιτροπής 

                         

 

 

 

 



 

 

 


