
 

  

                                                                                                           

Ηράκλειο, 14 Ιουνίου 2022 
Αριθμός πρωτοκόλλου 493/6/2022 

 

Προς: Σωματεία Ε.Ο.Α.Α. 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μπόουλινγκ Seniors 2021 - 2022  

 
Η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλημάτων Ακριβείας προκηρύσσει το Πανελλήνιο  Πρωτάθλημα  

Μπόουλινγκ Seniors 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  Όλες οι Περιφέρειες  

Δικαίωμα συμμετοχής  

Αθλητές  και Αθλήτριες με ενεργή κάρτα τύπου Α, οι οποίοι 
διανύουν το 50Ο έτος της ηλικίας τους (ημερομηνία 
γέννησης πριν την 01/01/1973) χωρίς δέσμευση ποινής ή 
οικονομική οφειλής του Σωματείου που ανήκουν.  

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  Σάββατο 02 Ιουλίου 2022 

Τελευταία ημέρα  Κυριακή 03 Ιουλίου 2022 

Περιγραφή Διοργάνωσης 

Τύπος  Seniors 

Κατηγορία  Ατομικό Αθλητών Α-Β / Αθλητριών Α-Β 

Αριθμός group    
Ένα (1) grοup, για την Προκριματική Φάση. Σε περίπτωση 
αυξημένης ζήτησης θα δημιουργηθεί δεύτερο. 

Αριθμός παιχνιδιών  
Έξι (6) για την Προκριματική Φάση και όπως περιγράφεται 
στον τρόπο διεξαγωγής (format) για την Τελική Φάση.  

http://www.eoaa.org.gr/
https://www.bowling.online.org.gr/index-bowling.asp


Κατάταξη  Με Σύνολο Κορυνών  

Τελική φάση  Ναι 

Handicap 
Οι Αθλητές  και οι Αθλήτριες θα λαμβάνουν ως handicap, μία 
(1) κορύνα για κάθε έτος της ηλικίας τους, μετά το 50Ο . 

Παρατηρητής Ναι 

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

Επιμέρους βαθμολογίες  Δύο (2), Αθλητών και Αθλητριών. 

Βραβεύσεις 
Οι τρεις (3) πρώτοι Αθλητές  ή Αθλήτριες θα βραβευθούν με 
Κύπελλα. 

Ισοπαλίες 

Στην προκριματική Φάση την ανώτερη θέση λαμβάνει ο 
Αθλητή ή η Αθλήτρια με το καλύτερο παιχνίδι στην 
προκριματική φάση. Αν υπάρχει και πάλι ισοπαλία τότε 
υπολογίζεται το 2Ο καλύτερο, το 3Ο κ.ο.κ. 
 
Στην τελική φάση την ανώτερη θέση λαμβάνει ο Αθλητής με 
το καλύτερο παιχνίδι στην τελική φάση. Αν υπάρχει και πάλι 
ισοπαλία, αυτή θα λυθεί με σύστημα roll off στο 10Ο frame, με 
τον υψηλότερο στην κατάταξη αθλητή/τρια να διαλέγει 
διάδρομο και σειρά ρίψης βολής. 

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). Υφασμάτινο παντελόνι και 
υφασμάτινη βερμούδα για τους Αθλητές . Υφασμάτινο 
παντελόνι, υφασμάτινη φούστα και βερμούδα για τις 
Αθλήτριες. 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 

https://www.bowling.online.org.gr/index-bowling.asp


Στο ηλεκτρονικό σύστημα δηλώσεων, διαθέσιμοι να 
δηλώσουν θα εμφανίζονται μόνο οι Αθλητές /τριες οι οποίοι 
διανύουν το 50Ο έτος της ηλικίας τους. 

Δυνατότητα ακύρωσης  Έως την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022 

Έναρξη δηλώσεων  Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022 12:00 μ.μ. 

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.  

Τοποθέτηση στους διαδρόμους και μετακινήσεις  

Τοποθέτηση σε διάδρομο  
Με ηλεκτρονική κλήρωση στην Προκριματική Φάση. 
Με κλήρωση από τον Αθλητή/τρια στην Τελική Φάση 

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  Ανά group   

  

Τρόπος Διεξαγωγής (Format) 

Προκριματική Φάση – Σάββατο 02/07/2022 και ώρα 11.00 
 
Οι Αθλητές  και οι Αθλήτριες θα αγωνιστούν σε έξι (6) παιχνίδια, σύνολο κορυνών. 
Οι εικοσιπέντε (25) Αθλητές  ή Αθλήτριες, προκρίνονται στην Τελική Φάση. 
 
Τελική Φάση – Κυριακή 03/07/2022  
 
Step 1 
Οι εικοσιπέντε (25) Αθλητές  ή Αθλήτριες, οι οποίοι προκρίθηκαν από την Προκριματική 
Φάση, θα αγωνιστούν σε δύο (2) παιχνίδια σύνολο κορυνών. Οι πρώτοι δέκα (10) 
Αθλητές  ή Αθλήτριες, προκρίνονται στο Step 2. 
 
Step 2 
Οι δέκα (10) Αθλητές  ή Αθλήτριες, οι οποίοι προκρίθηκαν από το step 1, θα αγωνιστούν 
σε δύο (2) παιχνίδια, σύνολο κορυνών. Οι πρώτοι τέσσερις (4), προκρίνονται στο Step 3. 
 
Step 3 
Οι τέσσερις (4) Αθλητές  ή Αθλήτριες οι οποίοι προκρίθηκαν από το Step 2, θα 
αγωνιστούν σε ένα (1) παιχνίδι σύνολο κορυνών. 
Οι πρώτοι τρεις (3) θα αγωνιστούν σε ένα (1) παιχνίδι σύνολο κορυνών. 
Οι πρώτοι δύο (2) θα αγωνιστούν σε ένα (1) παιχνίδι σύνολο κορυνών. 
Ο νικητής καταλαμβάνει την Πρώτη Θέση και ο ηττημένος την Δεύτερη Θέση. 
 

https://www.bowling.online.org.gr/index-bowling.asp


Απουσία Αθλητή ή Αθλήτριας από την Τελική Φάση 
 
Στην περίπτωση απουσίας Αθλητή ή Αθλήτριας από την Τελική Φάση, δεν υπάρχει 
αντικατάσταση.   

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  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.  

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.  

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

Κόστος συμμετοχής  
Δώδεκα (12) ευρώ για την Προκριματική Φάση και 2€ ανά 
παιχνίδι για την Τελική Φάση  

Τρόπος καταβολής  Στην Αθλητική Εγκατάσταση  

Τελική ημερομηνία 
καταβολής  

30 λεπτά πριν από την έναρξη του group στο οποίο 
συμμετέχει ο Αθλητής ή η Αθλήτρια.  

Διευκρινήσεις  

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. 
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.  

5 
Η Τεχνική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα διαφοροποίησης του τρόπου διεξαγωγής 
(format) στην περίπτωση έκτακτων γεγονότων όπως ακυρώσεις συμμετοχών, 
μηχανικές βλάβες κτλ. 

6 

Υπάρχει η δυνατότητα ειδικών τιμών για τη διαμονή και διατροφή τις ημέρες της 
διοργάνωσης στα προτεινόμενα ξενοδοχεία. 
 

- Ξενοδοχείο Έλενα (τηλ. 2231027175)  
Μονόκλινο 40€ με πρωινό 
Δίκλινο 50€ με πρωινό 
Τρίκλινο 60€ με πρωινό 
 

- Ξενοδοχείο Θερμοπύλες (τηλ. 2231021366) 
Μονόκλινο 40€  
Δίκλινο 50€  
Τρίκλινο 60€ 
Χρέωση πρωινού 8€ κατά άτομο 
 

- Ξενοδοχείο Δέλτα (2231021600) 
Μονόκλινο 38€  
Δίκλινο 41€  
Τρίκλινο 51€ 
Χρέωση πρωινού 7€ κατά άτομο 

  
  

Στοιχεία Αθλητικής Εγκατάστασης 

Υπεύθυνος διοργάνωσης  Γιάννης Αλέστας 

Τηλέφωνο  6944375002 

Email  info@eoaa.org.gr 

Δηλώσεις συμμετοχής  www.bowling.online.org.gr 

Παρατηρητής Άννα Κόρακα 
  

Πληροφορίες Αθλητικής Εγκατάστασης  

Όνομα  Matrix Bowling 

Διεύθυνση  1o χλμ. Λαμίας Αθηνών 

Πόλη  Λαμία 

Τηλέφωνο  22310 28006 

Website  Matrix Bowling 
  

Προδιαγραφές Αθλητικής Εγκατάστασης  

Αριθμός διαδρόμων 10 

Approaches Anvilane Pro Lane 

mailto:info@eoaa.org.gr
https://www.bowling.online.org.gr/index-bowling.asp
https://matrix-bowling-alley.business.site/


Surfaces Anvilane Pro Lane 

Κορύνες Brunswick 

 

Εξοπλισμός και υλικά 

Oil Machine Kegel Phoenix S 

Oil Brunswick Logic 

Cleaner Brunswick Invisible 

Oil Pattern Kegel Challenge Series - BEATEN PATH - 4541 (40 uL) 

 
 

Οργανωτική Επιτροπή  

Η οργανωτική επιτροπή αποτελείται από μέλη της Τεχνικής Επιτροπής της Ελληνικής 
Ομοσπονδίας Αθλημάτων Ακριβείας τα οποία 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. 
 

 

http://patternlibrary.kegel.net/PatternLibraryPattern.aspx?ID=651

