
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 
web: www.eoaa.org.gr   e-mail: info@eoaa.org.gr 

 

 

 

 

 

Ηράκλειο,  05 Μαΐου 2022 
Αριθμός πρωτοκόλλου 384 / 05 / 2022 

 
Προς: Σωματεία Ε.Ο.Α.Α. 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ 
Η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλημάτων Ακριβείας προκηρύσσει την Τελική 

Φάση του Πανελληνίου Ατομικού Πρωταθλήματος Α’ Κατηγορίας. 
 

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  Όλες οι Περιφέρειες  

Δικαίωμα συμμετοχής  

Αθλητές και Αθλήτριες Α’ κατηγορίας με ενεργή κάρτα 
τύπου Α, οι οποίοι έχουν προκριθεί από την 
προκριματική φάση του πανελληνίου πρωταθλήματος 
Α’ κατηγορίας 2021-2022. Τα σωματεία τους δεν θα 
πρέπει να έχουν οικονομική εκκρεμότητα και να 
διαθέτουν Αθλητική Αναγνώριση. Οι αθλητές και οι 
αθλήτριες, οι οποίοι έχουν προκριθεί ανά Περιφέρεια, 
με βάση τη βαθμολογία που κατέκτησαν, 
συμπληρώνοντας 30 παιχνίδια (5 από τους 7 σταθμούς) 
και προέκυψαν από το ποσοστό πρόκρισης που 
ανακοινώθηκε στο site της Ε.Ο.Α.Α, αναφέρονται 
αριθμητικά στον κάτωθι πίνακα:   

Περιφέρεια  Άνδρες Α’   Γυναίκες Α’  
Αττικής  32 13 
Μακεδονίας / Θράκης  6 6 
Κρήτης  3 2  
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Κεντρικής Ελλάδος  6 1  
Δυτικής Ελλάδος  1 0  

 

Κάρτα Υγείας Οι αθλητές και οι αθλήτριες πρέπει να διαθέτουν κάρτα 
υγείας με ημερομηνία έκδοσης μετά την 1.9.2021. 

Αγωνιστική περίοδος  2021-2022  
Πρώτη ημέρα  Παρασκευή 20 Μαΐου 2022 
Τελευταία ημέρα  Κυριακή 22 Μαΐου2022 

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 προστατευτικής μάσκας σε όλους τους χώρους 
της αθλητικής εγκατάστασης είναι υποχρεωτική, εκτός 
από την διαδικασία ρίψεων των βολών. Η διαδικασία 
ρίψης ξεκινά μόλις ο αθλητής/τρια ανέβει στον χώρο 
προσέγγισης της ρίψης (approach). Σε όλο τον υπόλοιπο 
αγωνιστικό χώρο η μη χρήση μάσκας επιφέρει 
προφορική παρατήρηση. Η δεύτερη παρατήρηση 
επιφέρει κίτρινη κάρτα (αποκλεισμό από τα τελικά) και η 
επόμενη παρατήρηση επιφέρει κόκκινη κάρτα (άμεση 
αποβολή του αθλητή/τριας). 

Περιγραφή Διοργάνωσης 
Τύπος  Τελικά 
Κατηγορία  Ατομικό (Κατηγορίας Α - Ανδρών/Γυναικών)  

Αριθμός group 

Όπως εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό σύστημα αγώνων. Η 
διοργανώτρια αρχή έχει το δικαίωμα να προβεί σε αύξηση 
ή μείωση, ανάλογα με τις συμμετοχές. Ενδεικτικά τα 
γκρουπ θα διεξαχθούν όπως στο παρακάτω πίνακα. 
 

Group Ημερομηνία Ώρα 
1. Παρασκευή 20/05/2022 16:00 
2. Σάββατο 21/05/2022 08:30 
3. Σάββατο 21/05/2022 13:30 
4.    Κυριακή 22/05/2022 09:00 

 
Οι αθλητές και αθλήτριες θα αγωνιστούν σε τρία (3) 
γκρουπ προκριματικών. Προτεραιότητα στα γκρουπ 2 και 
3 θα έχουν οι αθλητές και αθλήτριες, εκτός νομού 
Θεσσαλονίκης.  
 
Η Φάση B της Κυριακής 22/05/2022 θα ξεκινήσει στις 09.00 

Αριθμός παιχνιδιών  Οκτώ (8) για την φάση Α. Τρία (3) για την φάση Β. Επτά (7) 
για την φάση Γ. 
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Κατάταξη  Με σύνολο κορυνών για τις φάσεις Α και Β. Με σύνολο 
κορυνών και μπόνους νίκης - σκορ για την φάση Γ. 

Τελική φάση  Φάση Γ’ 

Ισοπαλίες  

Σε περίπτωση ισοπαλίας, την ανώτερη θέση λαμβάνει ο  
αθλητής ή η αθλήτρια με το καλύτερο παιχνίδι. Αν 
υπάρχει και πάλι ισοπαλία, τότε υπολογίζεται το 
2οκαλύτερο παιχνίδι, το 3οκ.ο.κ. 

Εμφάνιση Αθλητών  

Αγωνιστική μπλούζα του σωματείου με το όνομα του 
σωματείου στα ελληνικά και τοποθέτηση χορηγών 
σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από τις αποφάσεις της 
Ομοσπονδίας. Απαγορεύεται η τροποποίηση της 
εμφάνισης αθλητή ή αθλήτριας με την προσθήκη 
σήμανσης χορηγών με οποιονδήποτε τρόπο (patch κλπ). 
Φάση Α: Αθλητική περιβολή ή υφασμάτινο παντελόνι 
στην οποία περιλαμβάνεται υφασμάτινη βερμούδα για 
τους άνδρες ή αγωνιστική φούστα για τις γυναίκες. 
Φάση Β-Γ: Υφασμάτινο παντελόνι στην οποία 
περιλαμβάνεται υφασμάτινη βερμούδα για τους άνδρες ή 
αγωνιστική φούστα για τις γυναίκες. 
 
Δεν επιτρέπεται κάθε είδους ύφασμα τύπου Τζιν.  

Κανονισμοί  

Η διοργάνωση πραγματοποιείται με τους κανονισμούς της 
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας (International Bowling 
Federation - IBF), οι οποίοι σε επίσημη μετάφραση είναι 
αναρτημένοι 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. 

Πολιτική δηλώσεων   

Μέγιστος αριθμός  Μία (1)  

Τρόπος δήλωσης  
Από το Σωματείο ή από τον αθλητή - αθλήτρια, μέσω του 
ηλεκτρονικού συστήματος αγώνων  της Ε.Ο.Α.Α. στην 
διεύθυνση www.bowling.online.org.gr 

Δυνατότητα ακύρωσης  Ναι  

Έναρξη δηλώσεων  Τρίτη 10 Μαΐου 2022 
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Τελικός χρόνος 
δηλώσεων  

Μία (1)ώρα πριν την διεξαγωγή του squad στο 
www.bowling.online.org.gr και τριάντα (30) λεπτά πριν την 
διεξαγωγή του squad, σε περίπτωση που υπάρχουν 
διαθέσιμες θέσεις, στην γραμματεία με χρήση του 
ηλεκτρονικού συστήματος.  

Άφιξη Αθλητών 

Παρακαλούνται οι αθλητές και οι αθλήτριες, να 
φροντίσουν ώστε να βρίσκονται στην αίθουσα διεξαγωγής 
τουλάχιστον 45 λεπτά, πριν την εκκίνηση των 
δοκιμαστικών, με σκοπό να διευκολυνθεί ο απαραίτητος 
έλεγχος covid και να καταγραφούν στο έντυπο 
εισερχομένων – εξερχομένων της αθλητικής 
εγκατάστασης. 
 

Τοποθέτηση στους διαδρόμους και μετακινήσεις  

Τοποθέτηση σε διάδρομο  
Με ηλεκτρονική κλήρωση στην Α’ Φάση και όπως 
περιγράφονται στον τρόπο διεξαγωγής στις επόμενες 
φάσεις 

Αθλητές ανά ζευγάρι  Ανώτερο πέντε (5) 

Συχνότητα αλλαγών  Κάθε ένα (1) παιχνίδι  

Τρόπος αλλαγών  
Αθλητές-Αθλήτριες σε ζυγό διάδρομο μετακινούνται δεξιά  
Αθλητές-Αθλήτριες σε μονό διάδρομο μετακινούνται 
αριστερά  

Διάδρομοι μετακίνησης  Δύο (2) διάδρομοι  

Λάδωμα  
Το λάδωμα θα είναι της κατηγορίας 40 – 45ft και θα 
ανακοινωθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα της Ε.Ο.Α.Α την 
Πέμπτη18 Μαΐου 2022 

Επιλογή λαδώματος Τεχνική Επιτροπή Ε.Ο.Α.Α 

Συχνότητα λαδώματος Ανά Group στην Α’ Φάση και ανά φάση στη συνέχεια 

Τρόπος διεξαγωγής –Format 
Φάση Α – Παρασκευή 20 και Σάββατο 21 Μαΐου 2022 
Οι αθλητές και αθλήτριες θα αγωνιστούν σε οκτώ (8) παιχνίδια σύνολο κορυνών. 
Οι πρώτοι είκοσι (20) αθλητές και οι πρώτες δέκα (10) αθλήτριες, προκρίνονται στη 
Φάση Β της Κυριακής 22 Μαΐου. 
 
Σε περίπτωση ισοπαλίας στην Α Φάση, την ανώτερη θέση λαμβάνει ο  
αθλητής ή η αθλήτρια με το καλύτερο παιχνίδι. Αν υπάρχει και πάλι ισοπαλία, τότε 
υπολογίζεται το 2ο καλύτερο παιχνίδι, το 3ο κ.ο.κ. 
 
Φάση Β – Κυριακή 22 Μαΐου με ώρα έναρξης εννέα (09:00) 
Οι 20 αθλητές και οι 10 αθλήτριες που προκρίθηκαν από τη Φάση Α, θα αγωνιστούν 
σε Τρία (3) παιχνίδια σύνολο κορυνών. Διευκρινίζεται ότι οι κορύνες συνεχίζουν ως 
σύνολο σε όλες τις φάσεις. Οι πρώτοι οκτώ (8) αθλητές και οι πρώτες οκτώ (8) 
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αθλήτριες προκρίνονται στην Φάση Γ. Η τοποθέτηση στους διαδρόμους θα γίνει με 
βάση την κατάταξη της Α’ φάσης και όπως αναφέρεται στον κάτω πίνακα. Όπου Α 
αναφέρονται οι αθλητές και όπου Γ, οι αθλήτριες. 
 
 

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Α19 Α3 Α13 Α1 Α9 Α11 Α7 Α15 Α5 Α17 
Α20 Α4 Α14 Α2 Α10 Α12 Α8 Α16 Α6 Α18 
Γ10 Γ2 Γ7 Γ1 Γ5 Γ6 Γ4 Γ8 Γ3 Γ9 

 
 
Σε περίπτωση ισοπαλίας στην Β’ Φάση, την ανώτερη θέση λαμβάνει ο  
αθλητής ή η αθλήτρια με το καλύτερο παιχνίδι της Β’ Φάσης. Αν υπάρχει και πάλι 
ισοπαλία, τότε υπολογίζεται το 2ο καλύτερο παιχνίδι, το 3ο καλύτερο και σε περίπτωση 
νέας ισοπαλίας τότε θα μετρήσουν τα αντίστοιχα παιχνίδια τους από την Φάση Α. 
 
Φάση Γ – Τελική Φάση - Κυριακή 22 Μαΐου με ώρα έναρξης δώδεκα (12:00) 
Οι οκτώ (8) αθλητές και οι οκτώ (8) αθλήτριες που προκρίθηκαν από τη Φάση Β, θα 
αγωνιστούν με το σύστημα Petersen σε επτά (7) παιχνίδια, κόντρες με αντίπαλο τους 
υπόλοιπους συναθλητές/τριες. 
Το σύνολο κορυνών από τις προηγούμενες φάσεις ακολουθεί και στην τελική φάση και 
τα μπόνους κορυνών στις κόντρες αναφέρονται στον κάτω πίνακα. 
 

Νίκη έναντι 
αντιπάλου 

Ισοπαλία Σκορ 200 - 249 Σκορ 250 και άνω 

+20 Κορύνες +10 Κορύνες +5 Κορύνες +10 Κορύνες  
 
Οι αθλητές/τριες θα αγωνίζονται στις κόντρες σύμφωνα με την κατάταξη την οποία 
έχουν επιτύχει στην προκριματική φάση. Αναλυτικά οι τοποθετήσεις στους 
διαδρόμους αποτυπώνονται στον κάτω πίνακα. Όπου Α αναφέρονται οι αθλητές και 
όπου Γ, οι αθλήτριες. 
 
Παιχνίδια Διάδρομοι 
 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Α/Γ Α/Γ Α/Γ Α/Γ Α/Γ Α/Γ Α/Γ Α/Γ 
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 

 
Σε περίπτωση ισοπαλίας κατάταξης στη Γ’ Φάση, την ανώτερη θέση λαμβάνει ο  
αθλητής ή η αθλήτρια με το αποτέλεσμα βαθμών στον μεταξύ τους αγώνα. Αν υπάρχει 
και πάλι ισοπαλία, τότε υπολογίζεται το σύνολο κορυνών που έχουν πετύχει χωρίς 
bonus από όλες τις φάσεις και σε περίπτωση νέας ισοπαλίας τότε θα μετρήσει το 
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καλύτερο παιχνίδι στη διοργάνωση, το 2ο καλύτερο κ.ο.κ. 
Με την ολοκλήρωση των επτά (7) παιχνιδιών της Φάσης Γ, ο πρώτος αθλητής και η 
πρώτη αθλήτρια θα ανακηρυχθούν πρωταθλητής και πρωταθλήτρια Ελλάδας για την 
αγωνιστική περίοδο 2021-2022. Η πρώτη τριάδα των τελικών σε αθλητές και 
αθλήτριες θα βραβευθεί με κύπελλα. 
 
Απουσία αθλητή ή αθλήτριας από την τελική φάση 
Αθλητής ή αθλήτρια που θα απουσιάσει από την τελική φάση, δεν αντικαθίστανται.  
Ο αγωνιζόμενος αθλητής ή η αθλήτρια με τον οποίο είχε κληρωθεί αθλητής ή 
αθλήτρια που απουσιάζει, θα αγωνιστεί χωρίς αντίπαλο (blind) στο συγκεκριμένο 
παιχνίδι και θα λάβει τα προβλεπόμενα bonus. 
 
Τραυματισμός ή αποχώρηση αθλητή ή αθλήτριας από την τελική φάση. 
Σε περίπτωση τραυματισμού αθλητή ή αθλήτριας στην τελική φάση, ο αγωνιζόμενος 
αθλητής ή η αθλήτρια με τον οποίο είχε κληρωθεί αθλητής ή αθλήτρια που 
τραυματίστηκε ή αποχώρησε, θα αγωνιστεί χωρίς αντίπαλο (blind) στο συγκεκριμένο 
παιχνίδι και θα λάβει τα προβλεπόμενα bonus. 
Τα αποτελέσματα πριν από την αποχώρηση του αθλητή ή της αθλήτριας δεν 
επηρεάζονται. 
 
Σημείωση: Η Τεχνική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα διαφοροποίησης του τρόπου 
διεξαγωγής (format) στην περίπτωση έκτακτων γεγονότων όπως ακυρώσεις 
συμμετοχών, μηχανικές βλάβες κτλ καθώς και την αναπλήρωση αθλητών και 
αθλητριών με τη χρήση wildcard. 
 

Κόστος συμμετοχής και τρόπος πληρωμής Ε.Ο.Α.Α. 

Κόστος συμμετοχής  Δεκατρία (13) ευρώ  
Τρόπος καταβολής  Από το Σωματείο στον τραπεζικό λογαριασμό της Ε.Ο.Α.Α.  

Τελική ημερομηνία 
καταβολής  

Τρείς (3) ημέρες μετά την τελευταία ημέρα της 
διοργάνωσης. Υποχρεωτικά στην αιτιολογία της 
κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός πληρωμής, ο 
οποίος υπάρχει στο έντυπο πληρωμής το οποίο εκδίδεται 
από το ηλεκτρονικό σύστημα αγώνων  μετά την τελευταία 
ημέρα της διοργάνωσης.  

Ιδιαίτερη μνεία 

Σωματεία τα οποία διαθέτουν Αθλητές ή Αθλήτριες σε 
διαφορετική Περιφέρεια από την έδρα τους, πρέπει να 
κάνουν κατάθεση με τον αντίστοιχο κωδικό πληρωμής, ο 
οποίος υπάρχει στο έντυπο πληρωμής το οποίο εκδίδεται 
από το ηλεκτρονικό σύστημα αγώνων μετά την τελευταία 
ημέρα της διοργάνωσης. Για κάθε Περιφέρεια, εκδίδεται 
διαφορετικός κωδικός πληρωμής.  
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Σημείωση   

Σωματεία τα οποία δεν θα καταβάλουν το κόστος 
συμμετοχής στην Ομοσπονδία, δεν θα έχουν δικαίωμα 
συμμετοχής σε επόμενη διοργάνωση.  
Σωματεία τα οποία δεν έχουν καταβάλει το κόστος 
συμμετοχής προηγούμενης διοργάνωσης στην 
Ομοσπονδία, τα αποτελέσματα των αθλητών τους δεν θα 
υπολογιστούν.  

Κόστος παιχνιδιών και τρόπος πληρωμής στην Αίθουσα  

Κόστος συμμετοχής  Δώδεκα (12) ευρώ για την φάση Α, Έξι (6) ευρώ για την 
φάση Β και Δεκατέσσερα (14) ευρώ για την φάση Γ’ 

Τρόπος καταβολής  Στην Αίθουσα διεξαγωγής  
Τελική ημερομηνία 
καταβολής  

30 λεπτά πριν από την έναρξη του group στο οποίο 
συμμετέχει ο αθλητής ή η αθλήτρια.  

Διευκρινήσεις Αγώνα επιλογής 

1  
Για τους αθλητές και τις αθλήτριες οι οποίοι έχουν δηλώσει συμμετοχή, αλλά δεν 
εμφανιστούν στον αγώνα, το Σωματείο οφείλει να καταθέσει το ποσό του 
παράβολού στην Ομοσπονδία.  

2  

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.  
Σε περίπτωση αλλαγής group, ως χρόνος ακύρωσης συμμετοχής υπολογίζεται ο 
χρόνος που δηλώθηκε αρχικά.  

3  
Σε περίπτωση έκτακτου προβλήματος αθλητή ή αθλήτριας, το Σωματείο μπορεί να 
ζητήσει από την Ομοσπονδία την ακύρωση, προσκομίζοντας τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά.  

4 Η Ομοσπονδία μπορεί να διαφοροποιήσει την τιμή του παράβολου στην 
περίπτωση που διαφοροποιηθούν οι τιμές των αιθουσών.  

Ενστάσεις  

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

 
Στοιχεία αίθουσας φιλοξενίας αγώνα 
Υπεύθυνος διοργάνωσης Κίτσος Κωνσταντίνος 
Τηλέφωνο Επικοινωνίας  6948862081 
Email  info@eoaa.org.gr 
Δηλώσεις συμμετοχής  www.bowling.online.org.gr 
Παρατηρητές 1. Καλαϊδόπουλος Νικόλαος 

2. Κωνσταντινίδης Χαράλαμπος 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 
web: www.eoaa.org.gr   e-mail: info@eoaa.org.gr 

 

 

Πληροφορίες Αίθουσας    
Όνομα  TenPinBowling 
Διεύθυνση  ΜητροπολίτηΚαλλίδη 112 
Πόλη  Καλαμαριά 
Τηλέφωνο  2310 421411 
Website www.tenpin.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. 

 
 
     
 
 
 
 
 
    Γιώργος Λαμπράκης                                                Αργύρης Λογοθέτης 

 


