
 
                                                                                                                       Ηράκλειο, 16 Φεβρουαρίου 2023 

                                                                                                  Αριθμός πρωτοκόλλου 1413/2/2023 
 

Προς: Σωματεία Ε.Ο.Α.Α. 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ 

ΑΝΔΡΩΝ  2022 - 2023 
  

Η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλημάτων Ακριβείας, προκηρύσσει την Προκριματική Φάση του Πανελληνίου 
Ομαδικού Πρωταθλήματος Μπόουλινγκ Ανδρών 2022 – 2023, για την Α’ Περιφέρεια – Αττικής. 

  

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’ Αττικής 
Αγωνιστική περίοδος  2022 - 2023  

Δικαίωμα συμμετοχής  

Τα σωματεία-μέλη της Ε.Ο.Α.Α. χωρίς οικονομική οφειλή. 
Οι αθλητές των σωματείων με ενεργή κάρτα τύπου Α και με τουλάχιστον 
τρεις (3) ολοκληρωμένους σταθμούς του Πανελληνίου Ατομικού 
Πρωταθλήματος 2022-2023. 

Κάρτα υγείας Οι αθλητές χρειάζεται να διαθέτουν κάρτα υγείας με ημερομηνία έκδοσης 
μετά την  1.9.2022 

Ημερομηνία και ώρα 
διεξαγωγής 

Σάββατο 25/02/2023 στις 9.00 
 

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 – Ομαδικό Ανδρών  
Τύπος  Προκριματικός  
Κατηγορία  Ομαδικό  



Ομάδες  Ο συνολικός αριθμών των αθλητών ανά ομάδα είναι επτά (7) Αθλητές. 
 
Σύνθεση Ομάδων  

Η κάθε ομάδα θα αγωνίζεται με πέντε (5) Αθλητές και έχει το δικαίωμα δύο 
(2) αναπληρωματικών που θα δηλωθούν από το Σωματείο στην 
επισυναπτόμενη φόρμα. 

 
 
Αλλαγές Αθλητών  

Μετά την ολοκλήρωση κάθε παιχνιδιού. 
Σε περίπτωση τραυματισμού και αποχώρησης Αθλητή κατά τη διάρκεια 
παιχνιδιού, καταχωρείται το σκορ που είχε καταφέρει ο αθλητής μέχρι το 
σημείο αποχώρησης του. Η αλλαγή του μπορεί να γίνει με την έναρξη του 
επόμενου παιχνιδιού. Σε κάθε αλλαγή, ο αθλητής που θα αγωνιστεί θα 
εκτελέσει δύο (2) ολοκληρωμένες βολές σε κάθε διάδρομο, πριν από την 
έναρξη του παιχνιδιού. 

Δοκιμαστικές βολές Πριν την έναρξη του πρώτου (1) και του τέταρτου (4) παιχνιδιού, θα 
υπάρχουν δεκαπέντε λεπτά (15’) δοκιμαστικών βολών.  

Μοτίβο Λαδώματος Το μοτίβο λαδώματος θα ανακοινωθεί την Δευτέρα 20/02/2023 

 
Official Practice 

Τα σωματεία θα μπορέσουν να πραγματοποιήσουν προπόνηση των 
συνθηκών λαδώματος την Πέμπτη 23/02/2023 και την Παρασκευή 
24/02/2023 και ώρες 18.00 – 21.00 με κόστος παιχνιδιού 2,50€. Για κλείσιμο 
θέσεων, τα σωματεία, μπορούν να έρθουν σε επικοινωνία με την αίθουσα 
διοργάνωσης. 

Διαμόρφωση επιφάνειας 
μπαλών 

Η διαμόρφωση της επιφάνειας σε μπάλα με οποιονδήποτε τρόπο (abralon, 
αλοιφή κ.λ.π), 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. 

Αριθμός παιχνιδιών  Έξι (6)  
Συχνότητα λαδωμάτων  Ανά τρία (3) παιχνίδια.  
Υπολογισμός Σκορ Σύνολο κορινών 
Κατάταξη  Ναι 
Τελική φάση  Όχι  
Παρατηρητής  Ναι  
Τοποθέτηση στους διαδρόμους και μετακινήσεις  
Τοποθέτηση σε 
διάδρομο  

Με κλήρωση  

Ομάδες ανά ζευγάρι 
διαδρόμων  

Δύο (2). Οι πέντε αθλητές κάθε ομάδας θα αγωνίζονται σε ένα διάδρομο με 
τη σειρά που θα δηλωθούν. 

Συχνότητα αλλαγών  Ανά παιχνίδι  

Τρόπος αλλαγών  Οι ομάδες που αγωνίζονται σε μόνο διάδρομο θα μετακινούνται ένα 
ζευγάρι διαδρόμων αριστερά και οι ομάδες που αγωνίζονται σε ζυγό 
διάδρομο, θα μετακινούνται ένα ζευγάρι διαδρόμων δεξιά. 

Διάδρομοι μετακίνησης  Δύο (2) διάδρομοι  

 
Ισοπαλίες  

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, την υψηλότερη θέση καταλαμβάνει η ομάδα με 
το υψηλότερο σύνολο κορινών του 6ου παιχνιδιού. Σε περίπτωση νέας 
ισοπαλίας την υψηλότερη θέση καταλαμβάνει η ομάδα με το υψηλότερο 
σύνολο κορίνων του 5ου παιχνιδιού, του 4ου παιχνιδιού κ.οκ  

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.  
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. 

Αρχηγός Αποστολής 

Τα Σωματεία μπορούν να εκπροσωπηθούν με έναν αρχηγό αποστολής του 
οποίου το όνομα θα δηλώνεται στη φόρμα των ομάδων. Ο αρχηγός 
αποστολής είναι υπεύθυνος για τη συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής, 
τις αλλαγές, καθώς και την επίδειξη των καρτών υγείας των αθλητών στη 
γραμματεία του αγώνα. 

Προπονητής 
Τα Σωματεία μπορούν να δηλώσουν πιστοποιημένο προπονητή, 
εγγεγραμμένο στο μητρώο της Γ.Γ.Α και της Ε.Ο.Α.Α. Ο προπονητής θα 
πρέπει να δηλωθεί στη φόρμα δήλωσης της ομάδας.  

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. 
Στην Τεχνική Περιοχή επιτρέπεται μόνο η είσοδος όλων των δηλωμένων 
αθλητών και του προπονητή. 

Κατανάλωση Προϊόντων 

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

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 υπεύθυνοι αποστολής των ομάδων 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 Παρασκευή 17.02.2023 
Μη εμφάνιση Ομάδας  Σε περίπτωση που Ομάδα, η οποία έχει δηλωθεί δεν εμφανιστεί στην 

διοργάνωση, το σωματείο οφείλει να καταβάλει στην Ομοσπονδία το 
παράβολο.  



Φόρμα δήλωσης 
Ομάδων 

Στο τέλος της προκήρυξης υπάρχει η φόρμα δήλωσης ομάδων η οποία θα 
πρέπει να δοθεί συμπληρωμένη από το κάθε σωματείο την ημέρα 
διεξαγωγής του αγώνα και η φόρμα δήλωσης αλλαγής των πεντάδων σε 
περίπτωση που το σωματείο επιθυμεί αλλαγή αθλητή μετά το τέλος κάθε 
παιχνιδιού. 

 
Συμμετοχές σωματείων και ημερομηνία αγώνα 
Α.Α Σωματείο Ημερομηνία αγώνα και ώρα έναρξης 
1 ΑΕΚ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ 25/02/2023 – 09.00 
2 Α.Σ.Μ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΥΘΗΡΟΣ 25/02/2023 – 09.00 
3 Α.Σ.Μ ΔΑΦΝΗΣ 25/02/2023 – 09.00 
4 Α.Σ.Μ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 25/02/2023 – 09.00 
5 Α.Σ.Μ ΚΟΣΜΟΣ 25/02/2023 – 09.00 
6 Α.Σ.Μ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 25/02/2023 – 09.00 
7 Α.Σ.Μ ΦΟΙΝΙΚΑΣ 25/02/2023 – 09.00 
8 Α.Σ.Μ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΡΙΠΟΣ 25/02/2023 – 09.00 
9 Σ.Τ.Ρ.Α.Ι.Κ.Ε.Ρ.Σ 25/02/2023 – 09.00 

10 ΣΤΡΙΚΕ 25/02/2023 – 09.00 
 

Προκρίσεις Περιφέρειας Από την Α’ Περιφέρεια Αττικής, για την τελική φάση της League 1, θα 
προκριθούν οι πρώτες εννέα (9) ομάδες της προκριματικής φάσης. 

 

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

Κόστος συμμετοχής  

Παράβολο Ε.Ο.Α.Α. – Εκατόν πενήντα (150,00 €) ευρώ  
Κόστος Παιχνιδιών (Αίθουσα) – Ενενήντα (90,00€) ευρώ 
Συνολικό Κόστος Ανά Ομάδα: Διακόσια Σαράντα (240,00€) ευρώ 
 

Τρόπος καταβολής  

Η πληρωμή του κόστους συμμετοχής θα πραγματοποιηθεί υποχρεωτικά 
έως την Πέμπτη 23.02.2023 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. 

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

 
 
         Γιώργος Λαμπράκης                                                        Αργύρης Λογοθέτης 
 
 
 



 
 

ΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΟΜΑΔΩΝ  
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2022-2023 

 
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ________________________________________________________________________________________ 

 
ΠΕΝΤΑΔΑ 

ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΗ 
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Προπονητής  

Αρχηγός  
Αποστολής 

 

                                         

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΕΝΤΑΔΩΝ  
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2022-2023 

 
 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ________________________________________________________________________________________ 
 

ΠΕΝΤΑΔΑ 

ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΗ 
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(Αναπληρωματικός) 

 

7 
(Αναπληρωματικός) 

 

 
     

Σημείωση: Αλλαγή αθλητή στη πεντάδα μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά το τέλος κάθε παιχνιδιού. Παραδώστε τη  
φόρμα δήλωσης αλλαγής μετά το 7ο frame του παιχνιδιού που επιθυμείτε να γίνει η αλλαγή.  
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