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Προς: ΣΩΜΑΤΕΙΑ Ε.Ο.Α.Α. 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ ΑΝΔΡΩΝ 

 
Η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλημάτων Ακριβείας, προκηρύσσει την Τελική Φάση του 
Πανελληνίου Πρωταθλήματος Μπόουλινγκ Ανδρών 2021 – 2022. 
 
 

Πληροφορίες Διοργάνωσης 

Διοργανωτής Ελληνική Ομοσπονδία Αθλημάτων Ακριβείας (Ε.Ο.Α.Α.)  

Περιφέρειες Όλες οι Περιφέρειες 
Αγωνιστική 
Περίοδος 

2021 - 2022  

Δικαίωμα 
Συμμετοχής 

Σωματεία τα οποία έχουν αποκτήσει το δικαίωμα 
συμμετοχής στην τελική φάση της διοργάνωσης βάση των 
προκριματικών, δεν έχουν οικονομική εκκρεμότητα και 
διαθέτουν Ειδική Αθλητική Αναγνώριση. Οι Ομάδες θα 
αγωνιστούν με την ίδια σύνθεση με αυτή που αγωνίστηκαν 
στην Προκριματική Φάση. Αλλαγές στην σύνθεση των 
ομάδων μπορούν να πραγματοποιηθούν από τα Σωματεία, 
με την προϋπόθεση ότι οι αθλητές δεν συμμετείχαν σε άλλη 
ομάδα του Σωματείου στην προκριματική φάση και 
πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής. Οι αθλητές πρέπει να 
διαθέτουν ενεργή κάρτα τύπου Α και κάρτα υγείας με 
ημερομηνία έκδοσης μετά την 1.9.2021. 
 

Ημέρες διεξαγωγής Σάββατο 11 έως Δευτέρα 13 Ιουνίου 2022 
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Περιγραφή Διοργάνωσης 

Τύπος Τελική Φάση 

Κατηγορία Ομαδικό 

Αγωνίσματα Τρία (3). Δυάδες, Τριάδες, Πεντάδες. 

Αριθμός Ομάδων Δεκατέσσερις (14) 

Συνολικός αριθμός  
Αθλητών ανά 
Ομάδα 

Ελάχιστος πέντε (5), Μέγιστος έξι (6) 

Αλλαγές  
Αλλαγές μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο στο 
αγώνισμα των πεντάδων και μετά το τέλος του κάθε 
παιχνιδιού. 

Μοτίβο Λαδώματος 
Το μοτίβο λαδώματος θα ανακοινωθεί στο ηλεκτρονικό 
σύστημα της Ε.Ο.Α.Α. την Τετάρτη 8.6.2022 

Συχνότητα 
λαδωμάτων 

Δυάδες – Τριάδες 
Ανά γκρουπ στην Α’ Φάση στα αγωνίσματα των Δυάδων 
και των Τριάδων και πριν την διεξαγωγή της Β’ Φάσης. 
Πεντάδες 
Μετά την ολοκλήρωση του δέκατου τέταρτου (14) 
παιχνιδιού στο αγώνισμα των πεντάδων.  

Unofficial Practice 
Οι Αθλητές των ομάδων θα μπορούν να προπονηθούν 
(unofficial practice) στο μοτίβο λαδώματος την Πέμπτη 
9.6.2022 και ώρα 18:00 – 20:00, με κόστος 2 € ανά παιχνίδι. 

Official Practice 

Οι Αθλητές των ομάδων θα μπορούν να προπονηθούν 
(official practice) στο μοτίβο λαδώματος την Παρασκευή 
10.6.2022 με κόστος 15€ ανά διάδρομο, σε δύο γκρουπ, 
17:00 – 18:30 και 19:00 – 20:30. Θα πραγματοποιούνται 
αλλαγές διαδρόμων ανά δέκα (10) λεπτά. Οι κρατήσεις 
διαδρόμων θα πραγματοποιηθούν από τα Σωματεία στο 
Cosmos Bowling Center από την Δευτέρα 6.6.2022, στην κ. 
Ευαγγελία Κυβέλου 6944.57.27.27. Για το δεύτερο γκρουπ 
θα δοθεί προτεραιότητα στις ομάδες των Σωματείων με 
έδρα εκτός της Α’ Περιφέρειας. 

Δοκιμαστικές 

Ο χρόνος των δοκιμαστικών βολών ανά αγώνισμα είναι: 
• Στις Δυάδες, δέκα (10) λεπτά. 
• Στις Τριάδες. Δεκαπέντε (15) λεπτά. 
• Στις Πεντάδες, είκοσι (20) λεπτά. 

Τεχνική Σύσκεψη 

Η Τεχνική σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 
10.6.2022 στις 20.45, στο Cosmos Bowling Center. 
Δικαίωμα συμμετοχής θα έχει ο προπονητής - 
προπονήτρια ή ο/η αρχηγός αποστολής των Σωματείων. 
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Στην Τεχνική Σύσκεψη θα αναλυθούν όλα τα θέματα 
αναφορικά με την διεξαγωγή του αγώνα. 

Αρχηγός Αποστολής 

Τα Σωματεία μπορούν να εκπροσωπηθούν με δύο (2) 
πρόσωπα στην θέση του αρχηγού αποστολής στην 
διάρκεια της διοργάνωσης και να εναλλάσσονται στα 
καθήκοντα του αρχηγού αποστολής.   

Κατάταξη Ναι 

Τελική φάση 
Στο αγώνισμα των δυάδων και των τριάδων: Ναι 
Στο αγώνισμα των πεντάδων:  Όχι  

Παρατηρητές Ναι 

Επιφάνεια 
εξοπλισμού 

Η διαμόρφωση της επιφάνειας σε μπάλα με οποιονδήποτε τρόπο 
(abralon, αλοιφή κλπ), μπορεί να γίνει πριν την έναρξη του αγώνα 
ή μετά το τέλος κάθε παιχνιδιού, με την απαραίτητη προϋπόθεση 
ότι θα πραγματοποιηθεί εκτός της περιοχής των αθλητών και της 
τεχνικής περιοχής. 

Σημείωση 

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

Εμφάνιση Αθλητών 

Οι εμφανίσεις των ομάδων των Σωματείων πρέπει να 
είναι ομοιόμορφες, σύμφωνα με την παράγραφο 3.1, του 
άρθρου 3, του κανονισμού Διεξαγωγής Αγώνων 
Μπόουλινγκ, όπως αυτός έχει εγκριθεί για την νομιμότητα 
του από τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού με 
την απόφαση του με ΑΔΑ: 6ΣΥΡ4653Π4-96Κ, στην οποία 
προβλέπεται “Για τα ομαδικά αγωνίσματα, οι Αθλήτριες 
και οι Αθλητές οι οποίοι στελεχώνουν την ομάδα ενός 
σωματείου πρέπει να έχουν ομοιόμορφο σετ εμφανίσεων 
(μπλούζα και παντελόνι για τους άνδρες, φούστα ή 
παντελόνι και μπλούζα για τις γυναίκες), οι οποίες θα 
φέρουν υποχρεωτικά το λογότυπο του Σωματείου στα 
Ελληνικά (όπως αναφέρεται στο καταστατικό του 
Σωματείου ή τον διακριτικό τίτλο ο οποίος έχει δηλωθεί 
στο ηλεκτρονικό σύστημα της Ομοσπονδίας). Η αναγραφή 
στις εμφανίσεις του ονόματος της αθλήτριας ή του αθλητή 
είναι προαιρετική, αλλά πρέπει να ισχύει για όλα τα μέλη 
της ομάδας.” 
Σημειώνεται ότι οι αθλητές πρέπει να αγωνιστούν με 
υφασμάτινο παντελόνι. Οποιουδήποτε τύπου τζιν ή 
παντελόνι με στρατιωτικές τσέπες, απαγορεύεται.  
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Η ύπαρξη χορηγού ή χορηγών στις εμφανίσεις, πρέπει να 
είναι εντός των προβλεπόμενων διαστάσεων και το 
Σωματείο να έχει λάβει την έγγραφη έγκριση της Ε.Ο.Α.Α. 

Έντυπα Αγώνων 

Στα έντυπα αγώνα, θα πρέπει να δηλωθούν: 
1. Από τον προπονητή-προπονήτρια ή από τον/την

αρχηγό αποστολής, οι έως οκτώ (8) μπάλες τις οποίες 
θα χρησιμοποιήσει ο κάθε αθλητής στην διάρκεια του 
αγώνα και οι οποίες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες για 
έλεγχο από την Τεχνική Επιτροπή Μπόουλινγκ.

2. Από τον προπονητή-προπονήτρια ή από τον/την
αρχηγό αποστολής θα πρέπει να δηλωθεί στη τεχνική 
σύσκεψη η σύνθεση των ομάδων για όλα τα
αγωνίσματα.

Τεχνική Περιοχή 

Ως Τεχνική Περιοχή ορίζεται ο χώρος πίσω από την περιοχή 
των αθλητών και έως την σήμανση οριοθέτησης που θα 
τοποθετηθεί από την Ομοσπονδία. 

Κατανάλωση 
Προϊόντων 

Στην Τεχνική Περιοχή και στην Περιοχή Αθλητών, 
επιτρέπεται μόνο η κατανάλωση νερού σε πλαστικό 
μπουκάλι, αποκλειστικά στα τραπέζια των διαδρόμων, τα 
οποία θα πρέπει να είναι κλειστά με καπάκι όταν δεν 
χρησιμοποιούνται. 

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 

Τα Σωματεία μπορούν να καταθέσουν ένσταση μόνο κατά την 
διάρκεια της διοργάνωσης. Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως 
από τον προπονητή – προπονήτρια ή από τον/την αρχηγό 
αποστολής του Σωματείου, στον/στην υπεύθυνο της 
διοργάνωσης 

Κανονισμοί 

Η διοργάνωση πραγματοποιείται με τους κανονισμούς της 
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας (IBF), οι οποίοι σε επίσημη μετάφραση 
είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της Ε.O.A.A.  Σε περίπτωση 
τροποποίησης των κανονισμών από την Παγκόσμια Ομοσπονδία, 
ισχύει το κείμενο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας (IBF). 
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Πολιτική δηλώσεων 

Τρόπος δήλωσης 

Τα Σωματεία και ο αριθμός ομάδων με δικαίωμα 
συμμετοχής, θα αναφέρονται στην ιστοσελίδα της 
Ε.O.A.A στην διεύθυνση www.eoaa.online.org.gr 
To Σωματείο θα πρέπει να επιβεβαιώσει τους αθλητές 
που θα στελεχώσουν την ομάδα ή να προχωρήσει σε 
αλλαγή κάποιου αθλητή, το αργότερο 24 ώρες πριν 
την διεξαγωγή του αγώνα.  

Χρόνος δήλωσης 

Το ηλεκτρονικό σύστημα θα είναι διαθέσιμο για 
δηλώσεις από Σάββατο 4 Ιουνίου 2022. Τα Σωματεία 
θα πρέπει να επιβεβαιώσουν την συμμετοχή των 
ομάδων τους στο ηλεκτρονικό σύστημα, έως την 
Τετάρτη 8 Ιουνίου 2022. 

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

Τρόπος Διεξαγωγής 

Δυάδες 

Α’ Φάση – Σάββατο 11.6.2022 
Οι Αθλητές θα αγωνιστούν σε τρία (3) γκρουπ των 
δεκατεσσάρων (14) δυάδων, σε έξι (6) παιχνίδια, 
σύνολο κορυνών. Η ώρα έναρξης των γκρουπ είναι: 1ο 
στις 08:30, 2ο στις 11:30, 3ο στις 14:30. Τα Σωματεία θα 
πρέπει να δηλώσουν υποχρεωτικά μια δυάδα από 
κάθε ομάδα, σε κάθε ένα από τα τρία γκρουπ. 
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Β’ Φάση – Σάββατο 11.6.2022. 
Στην Β’ Φάση προκρίνονται οι τέσσερις (4) πρώτες 
Δυάδες σε σύνολο κορυνών. Η πρώτη θα αγωνιστεί με 
την τέταρτη και η δεύτερη με την Τρίτη, σε ένα (1) 
παιχνίδι, σύνολο κορυνών. Οι ηττημένοι θα 
αγωνιστούν για την τρίτη και τέταρτη θέση και οι 
νικητές θα αγωνιστούν για την πρώτη και δεύτερη 
θέση, σε ένα (1) παιχνίδι, σύνολο κορυνών. 

Τριάδες Α’ Φάση – Δευτέρα 13.6.2022. 
Οι Αθλητές θα αγωνιστούν σε δύο (2) γκρουπ των 
δεκατεσσάρων (14) τριάδων, σε έξι (6) παιχνίδια, 
σύνολο κορυνών. Η ώρα έναρξης των γκρουπ είναι: 1ο 
στις 08:30, 2ο στις 13:00. Τα Σωματεία θα πρέπει να 
δηλώσουν υποχρεωτικά μια τριάδα από κάθε ομάδα, 
σε κάθε ένα από τα δύο γκρουπ. 
Β’ Φάση – Δευτέρα 13.6.2022 
Στην Β’ Φάση προκρίνονται οι τέσσερις (4) πρώτες 
Τριάδες σε σύνολο κορυνών. Η πρώτη θα αγωνιστεί 
με την τέταρτη και η δεύτερη με την τρίτη, σε ένα (1) 
παιχνίδι, σύνολο κορυνών. Οι ηττημένοι θα 
αγωνιστούν για την τρίτη και τέταρτη θέση και οι 
νικητές θα αγωνιστούν για την πρώτη και δεύτερη 
θέση, σε ένα (1) παιχνίδι, σύνολο κορυνών. 

Πεντάδες Κυριακή 12.6.2022 – 08:30 
Οι δεκατέσσερις (14) πεντάδες θα αγωνιστούν σε 
είκοσι έξι (26) παιχνίδια με το σύστημα Baker, δηλαδή 
σε δεκατρία (13) ματς των δύο (2) παιχνιδιών 
απέναντι στον ίδιο αντίπαλο. Η σειρά των παιχνιδιών 
είναι Round Robin. 
Μετά από κάθε ματς, οι ομάδες θα λαμβάνουν 3 
βαθμούς για την νίκη, 1 βαθμό για την ισοπαλία και 0 
βαθμούς σε περίπτωση ήττας.  

Ισοπαλίες 

Δυάδες – Τριάδες 
Στα αγωνίσματα των Δυάδων και των Τριάδων, σε 
περίπτωση ισοπαλίας στην Α’ Φάση, την υψηλότερη 
θέση θα καταλάβει η ομάδα με το καλύτερο συνολικό 
σκορ στο έκτο (6) παιχνίδι. Σε περίπτωση που συνεχίζει 
η ισοπαλία την υψηλότερη θέση καταλαμβάνει η 
ομάδα με το 5ο καλύτερο παιχνίδι κ.ο.κ 
Σε περίπτωση ισοπαλίας στη Β’ Φάση θα 
πραγματοποιείται roll off του δέκατου (10) frame μέχρι 
τη λύση της ισοπαλίας. Η ομάδα με την υψηλότερη 
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θέση κατάταξης στην Α’ φάση θα έχει το δικαίωμα 
επιλογής του διαδρόμου και την σειρά των βολών. 
Πεντάδες. 
Στο αγώνισμα των Πεντάδων, σε περίπτωση 
ισοπαλίας μεταξύ δύο ομάδων, την υψηλότερη θέση 
θα καταλάβει η ομάδα η οποία κέρδισε στα μεταξύ 
τους παιχνίδια. Σε περίπτωση που συνεχίζεται η 
ισοπαλία μετρά το σύνολο κορυνών και στα 26 
παιχνίδια. Σε περίπτωση επιπλέον ισοπαλίας μετρά το 
καλύτερο τελευταίο παιχνίδι (26ο), έπειτα το 25ο κ.ο.κ. 
 
Σε περίπτωση ισοπαλίας μεταξύ περισσότερων των 
δύο ομάδων, την υψηλότερη θέση καταλαμβάνει η 
ομάδα με το καλύτερο σύνολο κορυνών στα 26 
παιχνίδια. Σε περίπτωση επιπλέον ισοπαλίας μετρά το 
καλύτερο τελευταίο παιχνίδι (26ο), έπειτα το 25ο κ.ο.κ. 
 
Ανάδειξη Πρωταθλητή. 
Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ δύο ή περισσότερων 
ομάδων για την ανάδειξη Πρωταθλητή, την 
υψηλότερη θέση θα καταλάβει η ομάδα που έλαβε την 
υψηλότερη θέση στο αγώνισμα των πεντάδων.  

Βαθμολογία 

Οι Δυάδες, Τριάδες και Πεντάδες, ανάλογα με την θέση 
που θα καταλάβουν στην τελική κατάταξη του 
αγωνίσματος, θα λάβουν τους βαθμούς οι οποίοι 
προβλέπονται στον πίνακα που ακολουθεί.   

 
                                                             Βαθμοί κατάταξης 

Θέση Πεντάδες Τριάδες Δυάδες 
1 32 16 11 
2 29 15 10 
3 27 14 9 
4 25 13 8 
5 24 12 7 
6 23 11 6 
7 22 10 6 
8 21 10 6 
9 20 9 5 
10 19 9 5 
11 18 9 5 
12 17 9 5 
13 16 8 4 
14 15 8 4 
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15-16 8 4 
17-20 7 4 
21-28 6 3 
29-42 2 

Τοποθέτηση στους διαδρόμους και μετακινήσεις 

Τοποθέτηση σε διάδρομο 

Δυάδες – Τριάδες, Με κλήρωση. 
Α’ Φάση – Μια (1) ομάδα ανά διάδρομο. 

Β’ Φάση – Μια (1) ομάδα ανά διάδρομο. 
Η ομάδα που θα καταλάβει την 1η θέση θα αγωνιστεί 
στον διάδρομο 9, η ομάδα που θα καταλάβει την 2η 
θέση στον διάδρομο 7, η ομάδα που θα καταλάβει την 
3η θέση στον διάδρομο 8 και η ομάδα που θα 
καταλάβει την 4η θέση, στον διάδρομο 10. 
Ο νικητής του ζευγαριού 1-4 θα αγωνιστεί στον 
διάδρομο 7, ο νικητής του ζευγαριού 2-3 θα αγωνιστεί 
στον διάδρομο 8,  ο ηττημένος του ζευγαριού 1-4 θα 
αγωνιστεί στον διάδρομο 9 και ο ηττημένος του 
ζευγαριού 2-3 θα αγωνιστεί στον διάδρομο 10. 

Πεντάδες - Μια (1) ομάδα ανά διάδρομο. Με κλήρωση 
για την λήψη θέσεων από το ένα (1) έως το 
δεκατέσσερα (14). Η τοποθέτηση στους διαδρόμους 
θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον πίνακα που 
ακολουθεί.  

Οι κληρώσεις για όλα τα αγωνίσματα, Δυάδες, 
Τριάδες, Πεντάδες, θα πραγματοποιηθούν στην 
Τεχνική Σύσκεψη. 

Συχνότητα και τρόπος 
αλλαγών 

Δυάδες – Τριάδες 
Σε κάθε παιχνίδι της Α’ Φάσης, για τα αγωνίσματα 
των Δυάδων και των Τριάδων, οι αθλητές που 
αγωνίζονται σε μονό αριθμό διαδρόμου, θα 
μετακινηθούν ένα ζευγάρι διαδρόμων αριστερά και οι 
αθλητές που αγωνίζονται σε ζυγό αριθμό διαδρόμου, 
θα μετακινηθούν ένα ζευγάρι διαδρόμων δεξιά. 

Πεντάδες. 
Οι ομάδες θα μετακινούνται σύμφωνα με τον πίνακα 
που ακολουθεί. 

http://www.eoaa.org.gr/
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Σημείωση. Σε περίπτωση αλλαγής στο αγώνισμα των 
πεντάδων, δεν θα υπάρχει χρόνος δοκιμαστικών 
βολών. 

 
 
 ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ / ΟΜΑΔΑ 

ΠΑΙΧΝΙΔΙ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2 2 1 4 3 6 5 8 7 10 9 12 11 14 13 

3 8 5 7 10 2 11 3 1 14 4 6 13 9 12 

4 5 8 10 7 11 2 1 3 4 14 13 6 12 9 

5 7 6 8 9 1 12 4 2 13 3 5 14 11 10 

6 6 7 9 8 12 1 2 4 3 12 14 5 10 11 

7 12 4 13 2 14 7 9 6 8 11 10 1 3 5 

8 4 12 2 13 7 14 6 9 11 8 1 10 5 3 

9 2 9 1 14 8 13 10 5 12 7 3 11 4 6 

10 9 2 14 1 13 8 5 10 7 12 11 3 6 4 

11 13 10 5 12 9 3 2 7 1 6 4 8 14 11 

12 10 13 12 5 3 9 7 2 6 1 8 4 11 14 

13 6 8 9 7 4 10 1 11 3 14 13 5 12 2 

14 8 6 7 9 10 4 11 1 14 3 5 13 2 12 

15 5 1 10 6 3 8 12 13 11 9 14 2 7 4 

16 1 5 6 10 8 3 13 12 9 11 2 14 4 7 

17 3 12 11 13 7 1 6 14 5 2 9 4 10 8 

18 12 3 13 11 1 7 14 6 2 5 4 9 8 10 

19 4 11 14 8 6 2 5 9 10 12 7 3 1 13 

20 11 4 8 14 2 6 9 5 12 10 3 7 13 1 

21 9 14 4 1 11 5 8 12 7 13 2 10 6 3 

22 14 9 1 4 5 11 12 8 13 7 10 2 3 6 

23 10 3 6 11 12 14 13 4 2 8 1 9 5 7 

24 3 10 11 6 14 12 4 13 8 2 9 1 7 5 

25 11 7 2 3 13 9 14 10 4 5 12 6 8 1 

26 7 11 3 2 9 13 10 14 5 4 6 12 1 8 
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Πρωταθλητής 
Πρωταθλητής θα αναδειχθεί το Σωματείο, η ομάδα του οποίου θα συγκεντρώσει τους 
περισσότερους βαθμούς από τα αγωνίσματα των Δυάδων, Τριάδων και Πεντάδων.   

 
Βραβεύσεις 

Δυάδες - Τριάδες 
Οι τρεις πρώτες Δυάδες και οι τρεις πρώτες Τριάδες θα 
βραβευτούν με κύπελλο και οι αθλητές με μετάλλιο. 
 

Πεντάδες 
Οι τρεις πρώτες Ομάδες θα βραβευτούν με κύπελλο και οι 
αθλητές με μετάλλιο. 
 

Πρωταθλητής 
Το σωματείο το οποίο θα αναδειχθεί ως πρωταθλητής στο 
σύνολο των αγωνισμάτων θα βραβευτεί με κύπελλο. 
 

 
Κόστος συμμετοχής 
Ποσό παράβολου Τετρακόσια πενήντα ευρώ (450 €), ανά ομάδα. 
Τρόπος καταβολής Από το Σωματείο στον τραπεζικό λογαριασμό της Ε.Ο.Α.Α. 

Ημερομηνία καταβολής 

Η πληρωμή του παράβολου θα πραγματοποιηθεί 
υποχρεωτικά έως την Πέμπτη 9.6.2022 και στην 
αιτιολογία κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται ο 
κωδικός πληρωμής, ο οποίος υπάρχει στο έντυπο 
πληρωμής το οποίο εκδίδεται από το ηλεκτρονικό 
σύστημα. 
Σωματεία με προηγούμενες οφειλές, θα πρέπει να τις 
εξοφλήσουν 
 

Κόστος παιχνιδιών Διακόσια ευρώ (200 €), ανά ομάδα. 

Καταβολή 
Στην αίθουσα διεξαγωγής, έως και τριάντα (30) λεπτά πριν 
την έναρξη της πρώτης ημέρας του αγώνα. 
 

Παροχή Οδοιπορικών 

Η Ε.Ο.Α.Α. θα παρέχει στα Σωματεία, η έδρα των οποίων 
είναι εκτός της Α’ Περιφέρειας, οδοιπορικά, σύμφωνα με 
την παράγραφο 3.5, του άρθρου 3, του κανονισμού 
Διεξαγωγής Αγώνων Μπόουλινγκ, όπως αυτός έχει 
εγκριθεί για την νομιμότητα του από τον Υφυπουργό 
Πολιτισμού και Αθλητισμού με την απόφαση του με ΑΔΑ: 
6ΣΥΡ4653Π4-96Κ και με γνώμονα την απόσταση από την 
έδρα του Σωματείου στην αίθουσα διεξαγωγής και τις 
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ιδιαιτερότητες της κάθε μετακίνησης. Τα Σωματεία που θα 
λάβουν οδοιπορικά, δεν εξαιρούνται από την καταβολή 
του παράβολου. 

Στοιχεία Αθλητικής Εγκατάστασης 
Υπεύθυνος διοργάνωσης Παντιέρα Βασιλική 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας 6938464142 

Email info@eoaa.org.gr 

Δηλώσεις συμμετοχής www.bowling.online.org.gr 

Παρατηρητές Ζώη Μαρία – Ευαγγελία Κυβέλου 

Πληροφορίες Αίθουσας 

Όνομα Cosmos Bowling 

Διεύθυνση Λεωφόρος Θηβών 226 

Πόλη Άγιος Ιωάννης Ρέντη 

Τηλέφωνο 210 4257201 

Website www.athensbowlingopen.com 

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. 

    Ο Πρόεδρος                    Ο Γενικός Γραμματέας 
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             Γιώργος Λαμπράκης                                                       Αργύρης Λογοθέτης 
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