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Ηράκλειο, 01 Μαρτίου 2023 

Αριθμός πρωτοκόλλου 1469/03/2023 
 

Προς: Σωματεία Ε.Ο.Α.Α. 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ 

Η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλημάτων Ακριβείας προκηρύσσει τον 
αγώνα επιλογής (Trials) για την στελέχωση της Εθνικής Ομάδας 

Ανδρών 2022-2023 
 

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’, Β’ και Δ’ 

 
 
 
 
 
 
 
Δικαίωμα συμμετοχής 

Τριάντα Πέντε (35) Αθλητές Α’ κατηγορίας με ενεργή κάρτα  
τύπου Α, οι οποίοι έχουν προκριθεί βάση της βαθμολογίας 
τους από την προκριματική φάση του πανελληνίου 
πρωταθλήματος  Α’ κατηγορίας 2022-2023. Τα σωματεία 
τους δεν θα πρέπει να έχουν οικονομική εκκρεμότητα και να 
διαθέτουν Αθλητική Αναγνώριση. Οι αθλητές οι οποίοι 
έχουν προκριθεί ανά Περιφέρεια με  βάση τη βαθμολογία 
που κατέκτησαν, συμπληρώνοντας τουλάχιστον 18 
παιχνίδια (3 από τους 6 σταθμούς)  και προέκυψαν από το 
ποσοστό πρόκρισης, αναφέρονται  αριθμητικά στον κάτωθι 
πίνακα: 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ 
ΑΘΛΗΤΕΣ 

Α’ ΑΤΤΙΚΗΣ 70% 24 

Β’  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 16% 6 

Δ’ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 14% 5 
 

Ονομαστική λίστα αθλητών με δικαίωμα συμμετοχής * 
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Α’ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ - ΑΤΤΙΚΗΣ 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Σύλλογος ΒΑΘΜΟΙ 
1 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Α.Σ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΤΡΩΝ 127 
2 ΜΟΝΤΣΕΝΙΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

ΑΕΚ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ 126 
3 ΕΞΑΡΧΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΑΕΚ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ 122 
4 ΚΕΚΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Α.Σ.Μ. ΦΟΙΝΙΚΑΣ 110 
5 ΚΡΙΖΙΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΑΕΚ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ 104 
6 ΛΥΡΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Α.Σ.Μ. ΔΑΦΝΗΣ 103 
7 ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΣΤΡΙΚΕ 101 
8 ΞΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Α.Σ.Μ. ΚΟΣΜΟΣ 98 
9 ΠΑΡΑΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

Α.Σ.Μ. ΔΑΦΝΗΣ 97 
10 ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΑΕΚ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ 97 
11 ΣΤΟΥΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΑΕΚ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ 96 
12 ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Α.Σ.Μ. ΦΟΙΝΙΚΑΣ 93 
13 ΚΑΓΙΑΛΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΑΕΚ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ 87 
14 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 

Α.Σ.Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 86 
15 ΣΕΡΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Α.Σ.Μ. ΦΟΙΝΙΚΑΣ 83 
16 ΠΑΤΣΑΟΥΡΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 

Α.Σ.Μ. ΦΟΙΝΙΚΑΣ 82 
17 ΡΟΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 

ΑΕΚ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ 80 
18 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ 

Α.Σ.Μ. ΦΟΙΝΙΚΑΣ 80 
19 ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

Α.Σ.Μ. ΚΟΣΜΟΣ 76 
20 ΠΑΠΠΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 

Α.Σ.Μ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 76 
21 ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

IBC 73 
22 ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

Α.Σ.Μ. ΦΟΙΝΙΚΑΣ 72 
23 ΖΓΟΥΡΙ ΜΗΤΡΟ 

ΣΤΡΙΚΕ 69 
24 ΤΣΙΡΝΙΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

ΣΤΡΙΚΕ 69 
Β’ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

25 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΘΩΜΑΣ Ο.Β.Θ 149 
26 ΜΟΛΦΕΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο.Β.Θ 146 
27 ΚΙΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ Α.Σ.Μ.Θ Ο ΜΕΓΑΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 125 
28 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Ο.Β.Θ 116 
29 ΛΟΓΟΘΕΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Σ.Μ. ΔΕΚΑ ΚΟΡΥΝΕΣ 109 
30 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Σ.Μ. ΔΕΚΑ ΚΟΡΥΝΕΣ 106 

Δ’ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

31 ΚΟΤΣΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο.Μ. ΛΑΜΙΑΣ 119 
32 ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2014 110 
33 ΖΥΓΟΤΕΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2014 98 
34 ΜΗΤΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2014 97 
35 ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2014 96 

 
Σημείωση: Ο ελάχιστος αριθμός συμμετοχών στη διοργάνωση είναι είκοσι οκτώ 
(28) αθλητές. Σε περίπτωση κωλύματος να συμμετάσχουν περαιτέρω των επτά (7) 
αθλητών, θα υπάρξουν αναπληρώσεις, από τους αθλητές στις επόμενες θέσεις της 
βαθμολογίας ανά Περιφέρεια μέχρι να συμπληρωθεί η 28η θέση.  
Οι αναπληρώσεις θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: 1. απαιτούμενο 
αριθμό σταθμών και 2. μέσο όρο >180.  Αν στη περιφέρεια που υπάρχουν οι 
ελλείψεις δεν υπάρχουν άλλοι αθλητές που να πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις 
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τότε η κάλυψη θα γίνει διαδοχικά από τις υπόλοιπες. Αν οι ελλείψεις από όλες τις 
περιφέρειες δεν καλύψουν τις απαιτούμενες θέσεις με τις παραπάνω προϋποθέσεις 
τότε δεν θα συμπληρωθούν.  
 
Για την σωστή διαχείριση των αναπληρώσεων, οι αθλητές με αρχικό δικαίωμα 
συμμετοχής θα πρέπει να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στο ηλεκτρονικό 
σύστημα της ΕΟΑΑ μέχρι την Τετάρτη 08/03/2023. 

 
 

Κάρτα Υγείας 
Οι αθλητές πρέπει να διαθέτουν κάρτα  υγείας με ημερομηνία 
έκδοσης μετά την 1.9.2022. 

Αγωνιστική περίοδος 2022-2023 

Πρώτη ημέρα Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023 

Τελευταία ημέρα Κυριακή 12 Μαρτίου 2023 

 
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. 

Περιγραφή Διοργάνωσης 

Τύπος Αγώνας Επιλογής (Trials) 

Κατηγορία Ατομικό (Κατηγορίας Α’ - Ανδρών) 

 
 
 
 
 
 

Αριθμός φάσεων 

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 

 
  
 
 
 

1. Φάση Α’ γκρουπ Παρασκευής 10/03/2023 
2. Φάση Β’ γκρουπ Σαββάτου 11/03/2023 
3. Φάση Γ’  γκρουπ Κυριακής 12/03/2023 
 

Φάση Ημερομηνία Ώρα 
1. Παρασκευή  10/03/2023 18:00 
2. Σάββατο 11/03/2023 09:00 
3. Κυριακή 12/03/2023 09:00 

Αριθμός παιχνιδιών 
Έξι (6) για την φάση Α. Οχτώ (8) για τις φάσεις Β’ και Γ’  

 

Κατάταξη 
Με σύνολο κορυνών από τις φάσεις Α και Β και Γ.  

Τελική φάση Φάση Γ’ 

 
Ισοπαλίες 

Σε περίπτωση ισοπαλίας, την ανώτερη θέση λαμβάνει ο 
αθλητής με το καλύτερο παιχνίδι. Σε νέα ισοπαλία, τότε 
υπολογίζεται το 2ο καλύτερο παιχνίδι, το 3ο κ.ο.κ 
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Εμφάνιση Αθλητών 

Φάσεις Α, Β, Γ :  Υφασμάτινο Παντελόνι και 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). 
 
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 Πέμπτη 02 Μαρτίου 2023 17:00  

 
 Τελικός χρόνος  
 δηλώσεων 
 

 Οι αθλητές θα πρέπει να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους δύο  
(2) ημέρες πριν την έναρξη της φάσης Α’ την Τετάρτη 08/03/23., 
κατόπιν θα γίνουν οι σχετικές αναπληρώσεις από την Τ.Ε.Μ 

 
  Άφιξη Αθλητών 

Παρακαλούνται οι αθλητές και οι αθλήτριες, να 
φροντίσουν ώστε να βρίσκονται στην αίθουσα διεξαγωγής 
τουλάχιστον 30 λεπτά, πριν την εκκίνηση των δοκιμαστικών, με 
σκοπό την τήρηση του χρονοδιαγράμματος τις διοργάνωσης. 

Τοποθέτηση στους διαδρόμους και μετακινήσεις 

 Τοποθέτηση σε διάδρομο Με ηλεκτρονική κλήρωση σε όλες τις φάσεις. Α’, Β’ & Γ’  

Αθλητές ανά ζευγάρι Ανώτερο πέντε (5) 

Συχνότητα αλλαγών Κάθε ένα (1) παιχνίδι 
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Τρόπος αλλαγών 

Αθλητές σε ζυγό διάδρομο μετακινούνται δεξιά  
Αθλητές σε μονό διάδρομο μετακινούνται αριστερά 

Διάδρομοι μετακίνησης Δύο (2) διάδρομοι 

 
Μοτίβα Λαδώματος 

Δύο (2) λαδώματα, ένα για τη φάση Α’ και ένα για τη φάση Β’. 
Για την φάση Γ’ θα κληρωθεί ένα εκ των δύο (2) λαδωμάτων 
το οποίο θα ανακοινωθεί το Σάββατο 11 Μαρτίου.  
Η επιλογή θα γίνει από τα sport patterns της κατηγορίας 38 – 
48ft και θα ανακοινωθούν στο ηλεκτρονικό σύστημα της 
Ε.Ο.Α.Α 

Επιλογή λαδωμάτων Τεχνική Επιτροπή Ε.Ο.Α.Α. 

Συχνότητα λαδώματος Ανά Φάση Αγώνα 

Τρόπος διεξαγωγής – Format 

Φάση Α’ – Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023 με ώρα έναρξης 18.00 
Οι αθλητές θα αγωνιστούν σε έξι (6) παιχνίδια σύνολο κορυνών σε μεσαίο λάδωμα, με τις 
κορύνες να ακολουθούν στη Β’ Φάση 
 
Φάση Β’ – Σάββατο 11 Μαρτίου με ώρα έναρξης 09:00 
Οι αθλητές θα αγωνιστούν σε οχτώ (8) παιχνίδια σύνολο κορυνών σε μακρύ λάδωμα με τις 
κορύνες των Α’ & Β’ φάσεων να ακολουθούν στη Γ’ Φάση. 
 
Φάση Γ’ – Κυριακή 12 Μαρτίου με ώρα έναρξης 09:00 
Οι αθλητές θα αγωνιστούν σε οχτώ (8) παιχνίδια σύνολο κορυνών. Η τελική κατάταξη θα 
διαμορφωθεί από το σύνολο κορυνών και των τριών φάσεων Α’, Β’ και Γ’. 
 
Με την ολοκλήρωση των είκοσι δύο (22) παιχνιδιών, οι έξι (6) πρώτοι αθλητές θα είναι αυτοί 
που θα στελεχώσουν την Εθνική Ομάδα Μπόουλινγκ Ανδρών 2022-2023. Οι αθλητές της 7ης 
και 8ης θέσης είναι οι επιλαχόντες για κάλυψη θέσεων σε περίπτωση κωλύματος ή ασθένειας.  

Σε περίπτωση ισοπαλίας μετά τις Α’ Β’ Γ’ Φάσεις, την ανώτερη θέση λαμβάνει ο 
αθλητής με το καλύτερο παιχνίδι στο σύνολο των 22 παιχνιδιών. Αν υπάρχει και πάλι 
ισοπαλία, τότε υπολογίζεται το 2ο καλύτερο παιχνίδι, το 3ο καλύτερο κ.ο.κ.  

 
 
Απουσία – τραυματισμός αθλητή  
Σε περίπτωση απουσία Αθλητή από τις φάσεις Β’ ή Γ’, ή αποχώρησής του κατά τη 
διάρκεια οποιαδήποτε φάσης,  ο αθλητής θα λάβει τις κορύνες που συγκέντρωσε μέχρι 
τη στιγμή αποχώρησής του οι οποίες θα μετρήσουν μόνο για το μέσο όρο του. Σε κάθε 
περίπτωση η στελέχωση Εθνικής Ομάδας θα γίνει μόνο από αθλητές οι οποίοι έχουν 
ολοκληρώσει τα 22 απαιτούμενα παιχνίδια.  

 

Κόστος συμμετοχής και τρόπος πληρωμής Ε.Ο.Α.Α. 
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web: www.eoaa.org.gr e-mail: info@eoaa.org.gr 

 

Κόστος συμμετοχής  

Παράβολο Ε.Ο.Α.Α. – Δεν υπάρχει παράβολο προς την Ε.Ο.Α.Α. 
 
Κόστος Παιχνιδιών (Αθλητική εγκατάσταση).  – Εξήντα πέντε 
(65,00€) 
Το ποσό των παιχνιδιών θα καταβληθεί στην αίθουσα την 
Παρασκευή 10/03/2023. 

Τρόπος καταβολής  
Το ποσό   των παιχνιδιών, καταβάλλεται στην αθλητική 
εγκατάσταση 

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.  
 

Ενστάσεις 

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

 
Αίθουσα Φιλοξενίας Αγώνα 
Αθλητική Εγκατάσταση Cosmos Bowling 
Διεύθυνση Εγκατάστασης Λ. Θηβών 226, Άγιος Ιωάννης Ρέντης 
Υπεύθυνος Εγκατάστασης Ευαγγελία Κυβέλου 
Άδεια Εγκατάστασης ΑΔΑ: 6Γ6ΡΩΚΑ-Ξ0Θ 
Ανάθεση - Άδεια Διεξαγωγής Ελληνική Ομοσπονδία Αθλημάτων Ακριβείας 

 

Για την Ελληνική Ομοσπονδία Αθλημάτων Ακριβείας. 
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