
                                                                                                      

Ηράκλειο,  22 Σεπτεμβρίου 2022 
Αριθμός πρωτοκόλλου 744  / 09 / 2022 

 
Προς: Σωματεία Ε.Ο.Α.Α. 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ 
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2022 - 2023  
1Ος ΣΤΑΘΜΟΣ  

 
Η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλημάτων Ακριβείας προκηρύσσει τον 1ο Σταθμό της 
Προκριματικής Φάσης, του Πανελληνίου Ατομικού Πρωταθλήματος Μπόουλινγκ Ανδρών / 
Γυναικών 2022-2023, όλων των ηλικιακών κατηγοριών, για την Α’ Περιφέρεια. 
 

 

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.)  

Υπεύθυνος Διοργάνωσης Τεχνική Επιτροπή Μπόουλινγκ 

Περιφέρεια Α - Αττικής 

Δικαίωμα συμμετοχής  

Αθλητές και Αθλήτριες των Σωματείων με αθλητική 
αναγνώριση στο άθλημα του Μπόουλινγκ, εγγεγραμμένα 
στο Μητρώο Σωματείων της Γ.Γ.Α., οι οποίοι διαθέτουν 
ενεργή κάρτα τύπου Α, χωρίς δέσμευση ποινής ή 
οικονομική οφειλής του Σωματείου.  

Κάρτα Υγείας 
Οι αθλητές και οι αθλήτριες πρέπει να διαθέτουν κάρτα 
υγείας σε ισχύ. 

Αγωνιστική περίοδος  2022 - 2023  

Ημέρες Διεξαγωγής Από Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 2 Οκτωβρίου 
2022 

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. 



Αθλητική Εγκατάσταση  ROYAL Bowling 

Διεύθυνση Εγκατάστασης ΤΕΥΘΙΔΟΣ 7, 12132, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΑΤΤΙΚΗ 

Υπεύθυνος Εγκατάστασης Σταύρος Παρασάκης 

Άδεια Εγκατάστασης ΑΔΑ: Ψ36ΚΩΞ2-01Ο 

Ανάθεση - Άδεια Διεξαγωγής Ελληνική Ομοσπονδία Αθλημάτων Ακριβείας 

Περιγραφή Διοργάνωσης 

Τύπος  Προκριματικός  

Κατηγορία  Ατομικό (Κατηγορίες A/B - Ανδρών/Γυναικών)  

Αριθμός squad    
Όπως εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό σύστημα αγώνων ανά 
Περιφέρεια. Η διοργανώτρια αρχή έχει το δικαίωμα να προβεί 
σε αύξηση η μείωση, ανάλογα με τις συμμετοχές.  

Αριθμός παιχνιδιών  Έξι (6)  

Κατάταξη  Με βαθμολογία  

Τελική φάση  ΝΑΙ 

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

Επιμέρους βαθμολογίες  Δύο (2), Νέων ηλικιών και Πρωτοεμφανιζόμενων  

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 2ο καλύτερο παιχνίδι, το 
3ο κ.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 κ.λ.π). Αθλητική περιβολή ή 
υφασμάτινο παντελόνι στην οποία περιλαμβάνεται 
υφασμάτινη βερμούδα για τους άνδρες. 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  Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2022 

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 προκριματικής φάσης  

Τοποθέτηση σε διάδρομο  Με ηλεκτρονική κλήρωση  

Αθλητές ανά ζευγάρι  Ανώτερο έξι (6) Αθλητές – Αθλήτριες για την προκριματική και 
τις τελικές φάσεις 

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 γκρουπ   

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

Κόστος συμμετοχής  

Παράβολο Ε.Ο.Α.Α. – Ενήλικες – Δέκα (10,00 €) ευρώ  
Παράβολο Ε.Ο.Α.Α. – Έως 18 ετών – Πέντε (5,00) ευρώ 
Κόστος Παιχνιδιών (Αίθουσα) – Είκοσι (20,00) € 
Συνολικό Κόστος: 
Ενήλικες Αθλητές – Αθλήτριες: Τριάντα (30,00) ευρώ 
Αθλητές – Αθλήτριες έως 18 ετών: Εικοσιπέντε (25,00) ευρώ  

Τρόπος καταβολής  
Το συνολικό ποσό παράβολου και παιχνιδιών, καταβάλλεται 
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.  
 



Διευκρινήσεις Σταθμών Προκριματικών Ατομικού  

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 παράβολου 
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 γκρουπ, 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 διοργανώτρια αρχή διατηρεί το δικαίωμα 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.  

    
Τρόπος διεξαγωγής τελικής φάσης 
Αριθμός διαδρόμων 10 
Προκρίσεις Γυναικών 8 
Προκρίσεις Ανδρών 22 
Α’ Φάση Τελικών Δύο (2) παιχνίδια σύνολο κορινών 
Τοποθέτηση στους διαδρόμους  Σύμφωνα με τον Πίνακα 4 
Μετακίνηση διαδρόμων Ναι (Α/Α – Δ/Δ – 2 διάδρομοι) 
Αθλητές – Αθλήτριες ανά διάδρομο Τρεις (3) 
Πρόκριση στην Β’ Φάση 10 Άνδρες – 6 Γυναίκες 
Β’ Φάση Τελικών Δύο (2) παιχνίδια. 
Τοποθέτηση στους διαδρόμους Σύμφωνα με τον Πίνακα 5 
Μετακίνηση διαδρόμων Όχι 
Αθλητές – Αθλήτριες ανά διάδρομο Τρεις (3) 
Άνδρες – Σε κάθε ζευγάρι διαδρόμων, 
Elimination ανά 3 ή 4 Αθλητές 

Σε κάθε παιχνίδι αποκλείεται το μικρότερο σκορ 
από κάθε ζευγάρι 

Γυναίκες – Σε κάθε ζευγάρι 
διαδρόμων, Elimination ανά 3 
Αθλήτριες 

Στο σύνολο των 2 παιχνιδιών, αποκλείεται το 
μικρότερο σκορ από κάθε ζευγάρι. 

Πρόκριση στην Γ’ Φάση 4 Άνδρες – 4 Γυναίκες 
Γ’ Φάση Τελικών Τρία (3) παιχνίδια 
Τοποθέτηση στους διαδρόμους Σύμφωνα με τον Πίνακα 6 
Αθλητές – Αθλήτριες ανά διάδρομο Δύο (2) 
Άνδρες – Γυναίκες, Elimination σε κάθε 
ζευγάρι διαδρόμων 

Μετά από κάθε παιχνίδι αποκλείεται ο αθλητής – 
αθλήτρια το χαμηλότερο σκορ 

 
 
 
 



 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1o 

17Α 6Γ 8Γ 2Γ 3Γ 4Γ 1Γ 7Γ 5Γ 20Α 

18Α 11Α 15Α 3Α 5Α 7Α 1Α 13Α 9Α 21Α 

19Α 12Α 16Α 4Α 6Α 8Α 2Α 14Α 10Α 22Α 

2o 

8Γ 20Α 3Γ 6Γ 1Γ 2Γ 5Γ 4Γ 17Α 7Γ 

15Α 21Α 5Α 11Α 1Α 3Α 9Α 7Α 18Α 13Α 

16Α 22Α 6Α 12Α 2Α 4Α 10Α 8Α 19Α 14Α 

Πίνακας 4 – Τοποθέτηση σύμφωνα με την θέση στα προκριματικά 
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1o 
6Γ 3Γ 5Γ 4Γ 10Α 9Α 7Α 6Α 8Α 5Α 

 2Γ  1Γ 2Α 1Α  3Α  4Α 

Πίνακας 5 - Τοποθέτηση σύμφωνα με την θέση στην Α’ Φάση 
 

L R 

4η  3η  

2η  1η  

 
Πίνακας 6 – Διάδρομοι 3-4 (Άνδρες) και 7-8 (Γυναίκες) 

Σημείωση: Οι κορίνες από τις προηγούμενες φάσεις δεν ακολουθούν. 
Ισοπαλίες τελικών φάσεων:  Στην Α’ Φάση των τελικών, σε περίπτωση ισοπαλίας την 
υψηλότερη θέση θα λάβει ο Αθλητής – Αθλήτρια με το καλύτερο τελευταίο παιχνίδι και σε 
περίπτωση που και πάλι υπάρχει ισοπαλία,  την υψηλότερη θέση θα λάβει ο Αθλητής – 
Αθλήτρια με το καλύτερο προτελευταίο παιχνίδι κ.ο.κ., Σε περίπτωση που και πάλι 
υπάρχει ισοπαλία,  την υψηλότερη θέση θα λάβει ο Αθλητής – Αθλήτρια με την υψηλότερη 
κατάταξη στην προκριματική φάση του Σταθμού. 
Στις Φάσεις Β’ και Γ’ των τελικών σε περίπτωση ισοπαλίας την υψηλότερη θέση θα λάβει ο 
Αθλητής – Αθλήτρια με, την υψηλότερη κατάταξη από την Α Φάση των τελικών. 
 

 
Για την Ελληνική Ομοσπονδία Αθλημάτων Ακριβείας. 
 
                 Ο Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας 

 
 
         Γεώργιος Λαμπράκης                                                  Αργύρης Λογοθέτης 
 
 
 
 


