
 
                                                                                                          Ηράκλειο,  05 Μαΐου 2022  

                                                                                        Αρ. Πρωτ 385 / 05 / 2022 
  
Προς : 
Σωματεία της Ε.Ο.Α.Α  
  
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ  2021 - 2022 
  
Η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλημάτων Ακριβείας, προκηρύσσει την Τελική Φάση του Πανελληνίου Ομαδικού 

Πρωταθλήματος Μπόουλινγκ Γυναικών 2021 – 2022. 
 

Ιστοσελίδα διοργάνωσης  

Website  www.eoaa.org.gr 

Δηλώσεις και 
αποτελέσματα 

www.bowling.online.org.gr   

   

Πληροφορίες Διοργάνωσης  

Διοργανωτής  Ελληνική ομοσπονδία αθλημάτων ακριβείας (Ε.Ο.Α.Α.)  

Περιφέρειες  Α,Β,Γ,Δ,Ε  

Αγωνιστική περίοδος  2021 - 2022  

Δικαίωμα συμμετοχής  

Τα σωματεία-μέλη της Ε.Ο.Α.Α. χωρίς οικονομική οφειλή. 
Οι αθλήτριες των σωματείων με ενεργή κάρτα τύπου Α και με τουλάχιστον 4 
ολοκληρωμένους σταθμούς του Πανελληνίου Ατομικού Πρωταθλήματος 2021-
2022. 

Κάρτα υγείας 
Οι αθλήτριες χρειάζεται να διαθέτουν κάρτα υγείας με ημερομηνία έκδοσης 
μετά την  1.9.2021 

Ημερομηνίες αγώνων Σάββατο 28 η προκριματική φάση και Κυριακή 29 Μαΐου 2022 η τελική φάση  

 

Υγειονομικό 
πρωτόκολλο 

Η διοργάνωση πραγματοποιείται σύμφωνα με το ισχύον υγειονομικό 
πρωτόκολλο της Ε.Ο.Α.Α., το οποίο έχει εγκριθεί από την Υγειονομική 
Επιστημονική Επιτροπή της Γ.Γ.Α. 

Χρήση Μάσκας 

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική εκτός από την διαδικασία ρίψεων, σε όλους 
τους εσωτερικούς χώρους της αθλητικής εγκατάστασης. Η διαδικασία ρίψης 
ξεκινά όταν η αθλήτρια προσέλθει στο σημείο ρίψης  (approach). 
Σε όλο τον υπόλοιπο αγωνιστικό χώρο (από την αρχή του διαδρόμου και για 
μήκος τριών (3) μέτρων) η μη χρήση μάσκας επιφέρει προφορική παρατήρηση. 
Η δεύτερη παρατήρηση επιφέρει την κίτρινη κάρτα και αποκλεισμό από τα 
τελικά. Σε επόμενη παρατήρηση κόκκινη κάρτα και άμεση αποβολή.  

 
 
 



Περιγραφή Διοργάνωσης – Ομαδικό Γυναικών 
Τύπος  Τελικά 
Κατηγορία  Ομαδικό Γυναικών 
Ομάδες  Ο συνολικός αριθμών των αθλητριών ανά ομάδα είναι έξι (6) Αθλήτριες. 
Δικαίωμα 
συμμετοχής 
και σύνθεση 
ομάδων  

Οι ομάδες θα αποτελούνται από τέσσερις (4) έως έξι (6) Αθλήτριες και θα αγωνιστούν 
σε τετράδες. 
Οι ομάδες που έχουν προκριθεί στα τελικά της διοργάνωσης αναφέρονται στο κάτωθι 
πίνακα. 

 
Α’ Περιφέρεια – Αττικής 

Α/Α ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
1 Α.Σ.Μ ΔΑΦΝΗΣ 28/5/2022 
2 Α.Σ.Μ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 28/5/2022 
3 Α.Σ.Μ Ο ΚΟΣΜΟΣ 28/5/2022 
4 Α.Σ.Μ ΦΟΙΝΙΚΑΣ 28/5/2022 
5 Α.Ε.Κ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ 28/5/2022 
6 Σ.Π.Μ ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 28/5/2022 
7 Σ.Τ.Ρ.Α.Ι.Κ.Ε.Ρ.Σ 28/5/2022 

 
Β’ Περιφέρεια Μακεδονίας – Θράκης 

Α/Α ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
1 Α.Σ.Μ.Θ Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 28/5/2022 
2 Ο.Π.Μ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 28/5/2022 

 
Γ’ Περιφέρεια Κεντρικής Ελλάδας 

Α/Α ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
1 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2014 28/5/2022 

 
 

Αλλαγές 
Αθλητριών  

Ανά παιχνίδι κατά την κρίση της ομάδας 

Αριθμός 
παιχνιδιών  

Έξι (6) στην Α’ Φάση του Σαββάτου 28/05/2022 
Επτά (7) στην Β’ Φάση της Κυριακής 29/05/2022 

Συχνότητα 
λαδωμάτων  

Ανά έξι (6) παιχνίδια στην Α’ Φάση 
Ανά τέσσερα (4) παιχνίδια στην Β’ Φάση 

Υπολογισμός 
Σκορ 

Σύνολο κορυνών 

Τρόπος 
Διεξαγωγής 
Format 

Α’ Φάση – Σάββατο 28/5/2022 και ώρα 09.00 
Οι ομάδες θα αγωνιστούν σε έξι (6) παιχνίδια σύνολο κορυνών και οι οκτώ (8) 
καλύτερες ομάδες θα προκριθούν στην Β’ Φάση. 
 
Σε περίπτωση ισοπαλίας την υψηλότερη θέση καταλαμβάνει η ομάδα με το καλύτερο 
σύνολο κορυνών του 6ου παιχνιδιού. Σε περίπτωση νέας ισοπαλίας την υψηλότερη 
θέση καταλαμβάνει η ομάδα με το καλύτερο σύνολο του 5ου παιχνιδιού κ.ο.κ. 
 
Το σύνολο κορυνών της Α’ Φάσης δεν ακολουθεί τις ομάδες στην Β’ Φάση του αγώνα. 
 

B’ Φάση – Κυριακή 29/5/2022 και ώρα 09.00 
Οι οκτώ (8) καλύτερες ομάδες θα αγωνιστούν στην Β’ Φάση σε επτά (7) παιχνίδια. Η 
κάθε ομάδα θα αγωνιστεί αντίπαλη με όλες τις υπόλοιπες, βάση του κάτωθι πίνακα 1 
και θα λαμβάνει βαθμολογία σύμφωνα με των κάτωθι πίνακα 2. 
 
 
 
 



Πίνακας 1.  
Τοποθέτηση ομάδων στους διαδρόμους και αντίπαλη ομάδα με βάση την 

κατάταξη στην Α’ Φάση  
 

Παιχνίδια Διάδρομοι 
 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 6 8 5 7 2 4 1 3 
2 5 4 1 8 7 3 2 6 
3 3 6 7 2 1 5 8 4 
4 7 1 4 6 3 8 5 2 
5 2 3 8 5 4 1 6 7 
6 4 7 6 1 8 2 3 5 
7 1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Πίνακας 2. 

Βαθμολογίες 
Νίκη έναντι αντιπάλου 6 βαθμοί 

Ισοπαλία 3 βαθμοί 
Bonus έως 649 κορύνες 0 βαθμοί 

Bonus από 650 έως 699 κορύνες 1 βαθμός 
Bonus έως 700 έως 749 κορύνες 2 βαθμοί 
Bonus έως 750 έως 799 κορύνες 3 βαθμοί 
Bonus από 800 κορύνες και άνω 4 βαθμοί 

 
Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ δύο (2) ή περισσοτέρων ομάδων, Την υψηλότερη 
θέση θα καταλάβει η ομάδα που συγκέντρωσε τους περισσότερους βαθμούς στο 
μεταξύ τους αγώνα. Σε περίπτωση που υπάρχει νέα ισοβαθμία, την υψηλότερη θέση 
καταλαμβάνει  η ομάδα με το υψηλότερο σύνολο κορυνών στα επτά (7) παιχνίδια της 
Β’ φάσης. Σε περίπτωση νέας ισοπαλίας θα λυθεί με τη διαδικασία του roll off ομάδας 
στο 9Ο και 10Ο και δέκατο frame, σε ουδέτερο ζευγάρι διαδρόμων, με την ομάδα που 
κατέλαβε την υψηλότερη θέση την Α’ Φάση να διαλέγει ζευγάρι διαδρόμων και το 
ποια ομάδα θα ξεκινήσει πρώτη τις ρίψεις. 
 

Βραβεύσεις Η ομάδα που θα κατακτήσει την πρώτη θέση θα είναι η Πρωταθλήτρια Ομάδα 
Γυναικών του Πανελληνίου Πρωταθλήματος για την περίοδο 2021-2022.  
Οι πρώτες 3 ομάδες θα λάβουν κύπελλο και μετάλλια για κάθε αθλήτρια. 

Παρατηρητής  Ναι  
Εμφάνιση 
Αθλητριών  

Ομοιόμορφες εμφανίσεις με υφασμάτινο παντελόνι ή φούστα (όχι τζιν) και αγωνιστική 
μπλούζα με αναγραφή του ονόματος του σωματείου στον οποίο ανήκει η Αθλήτρια 
στα Ελληνικά. Τοποθέτηση χορηγών σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από τις αποφάσεις 
της Ομοσπονδίας.  
Η αναγραφή στις εμφανίσεις του ονόματος της Αθλήτριας είναι προαιρετική, αλλά 
πρέπει να ισχύει για όλα τα μέλη της ομάδας.  

Κανονισμοί  Η διοργάνωση πραγματοποιείται με τους κανονισμούς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας 
(IBF), όπως αυτοί είναι αναρτημένοι σε μετάφραση στην ιστοσελίδα της Ε.Ο.Α.Α. Σε 
περίπτωση τροποποίησης των κανονισμών από την Παγκόσμια Ομοσπονδία, ισχύει 
το κείμενο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας (IBF).  

Ρήτρα 
διαιτησίας 

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία μετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στον 
αγώνα, αποδέχονται και καθιστούν αρμόδια ως διαιτητικά όργανα, για την επίλυση 
των μεταξύ τους αγωνιστικών διαφορών, μόνο τα προβλεπόμενα από το νόμο ή τους 
οικείους κανονισμούς δικαιοδοτικά όργανα ή επιτροπές. 

Ενστάσεις Οι αθλήτριες μπορούν να καταθέσουν ένσταση κατά την διάρκεια της διοργάνωσης, 
όπως ορίζεται στον αγωνιστικό κανονισμό. 

 



Πολιτική δηλώσεων  
Τρόπος Δήλωσης  Από το σωματείο, ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα της Ε.Ο.Α.Α στην 

διεύθυνση www.bowling.online.org.gr   
Έναρξη Δηλώσεων Δευτέρα 16.05.2022 
Τρόπος δήλωσης  Τα σωματεία με δικαίωμα συμμετοχής θα αναφέρονται στην ιστοσελίδα 

της Ε.Ο.Α.Α. Το κάθε σωματείο θα πρέπει να επιβεβαιώσει τις αθλήτριες 
που θα στελεχώσουν την ομάδα το αργότερο 24 ώρες πριν τη διεξαγωγή 
του αγώνα. 

Μη εμφάνιση Ομάδας  Σε περίπτωση που Ομάδα, η οποία έχει δηλωθεί δεν εμφανιστεί στην 
διοργάνωση, το σωματείο οφείλει να καταβάλει στην Ομοσπονδία το 
παράβολο.  

 
 
Τοποθέτηση στους διαδρόμους και μετακινήσεις  
Τοποθέτηση σε διάδρομο  Με κλήρωση στην Α’ Φάση και όπως αναφέρεται στον τρόπο διεξαγωγής 

(format) στη Β’ Φάση. 
Ομάδες ανά διάδρομο Μία (1)  
Συχνότητα αλλαγών  Ανά παιχνίδι  
Τρόπος αλλαγών  Οι ομάδες σε μονό διάδρομο θα μετακινούνται ένα ζευγάρι διαδρόμων 

αριστερά. 
Οι ομάδες σε ζυγό διάδρομο θα μετακινούνται ένα ζευγάρι διαδρόμων 
δεξιά. 

Διάδρομοι μετακίνησης  Δύο (2) διάδρομοι  
 

Κόστος συμμετοχής και τρόπος πληρωμής – Ε.Ο.Α.Α. 
Κόστος συμμετοχής  Ανά ομάδα 320 € 
Τρόπος και ημερομηνία 
καταβολής  

Το παράβολο θα πρέπει να κατατεθεί από το σωματείο στον λογαριασμό 
της Ε.Ο.Α.Α. το αργότερο δύο (3) ημέρες, μετά την τελευταία ημέρα της 
διοργάνωσης, με αναγραφή στην αιτιολογία κατάθεσης του κωδικού 
πληρωμής, ο οποίος εκδίδεται από το ηλεκτρονικό σύστημα.  

 
Κόστος παιχνιδιών και τρόπος πληρωμής – Αίθουσα  
Κόστος συμμετοχής  48 € για την Α’ Φάση του Σαββάτου 28/5 και 56€ για την Β’ Φάση της 

Κυριακής 29/5 
Τρόπος καταβολής  Στην Αίθουσα διεξαγωγής  
Τελική ημερομηνία 
καταβολής  

30 λεπτά πριν από την έναρξη της διοργάνωσης. 

 
Στοιχεία αίθουσας φιλοξενίας αγώνα 
Υπεύθυνος διοργάνωσης Νικόλαος Κεκέσης 
Τηλέφωνο Επικοινωνίας  6974477321 
Email  info@eoaa.org.gr 
Δηλώσεις συμμετοχής  www.bowling.online.org.gr 
Παρατηρητές 1. Σοφοκλής Μπιτσάκος 

2. Γεώργιος Μπούζας 
3. Χρήστος Τσαγκάκος 

Πληροφορίες Αίθουσας   
Όνομα  Royal Bowling 
Διεύθυνση  Τεύθιδος 7 
Πόλη  Περιστέρι 
Τηλέφωνο  210 5785900 
Website  www.royalbowling.gr  

 

mailto:info@eoaa.org.gr
https://www.bowling.online.org.gr/index-bowling.asp
http://www.royalbowling.gr/


Οργανωτική Επιτροπή  

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

• ΚΕΚΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
• ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
• ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 
• ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 
• ΤΣΑΓΚΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
• ΦΩΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

  
Η Ε.Ο.Α.Α. διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει επιπλέον συνεργάτες ανά περιφέρεια, με σκοπό την καλύτερη 
διεξαγωγή των διοργανώσεων.  

  
  
 
 Για την Ελληνική Ομοσπονδία Αθλημάτων Ακριβείας. 
 

 


	Προς :
	ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ

