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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΔΤΣΙΚΩΝ ΟΜΑΓΩΝ 

Για ηα πποκπιμαηικά ηυν ομαδικών Ππυηαθλημάηυν (γςναικών και ανδπών) 

ηηρ Ε.Γ.Ο., πος θα διεξασθούν ζηιρ 2 και 3 Μαρηίοσ 2019, ο Όμιλορ επέλεξε, με 
βάζη ηο δικαίυμα πος ηος δίνει η πποκήπςξη ηηρ Ε.Γ.Ο., να αγυνιζηεί με δύο 
ανδπικέρ και μία γςναικεία ανηιπποζυπεςηική ομάδα, οι αθληηέρ και οι αθλήηπιερ 
ηυν οποίυν θα επιλεγούν υρ ακολούθυρ. 

ΑΝΓΡΙΚΔ ΟΜΑΓΔ 

Η ππώηη ανδπική ανηιπποζυπεςηική ομάδα θα αποηελείηαι από 7 αθληηές 

ηηρ αποκλειζηικής επιλογής ηοσ προπονηηή ηηρ ομάδαρ, ζε ζςνεννόηζη-
ζςμθυνία με ηο Δ.Σ. ηος Ομίλος. 

Η δεύηεπη ανδπική ανηιπποζυπεςηική ομάδα θα αποηελείηαι από 7 

αθληηές, πος θα πποκύτοςν από αγώνες 6 παιτνιδιών trials (λεπηομέπειερ για 
ηην διαδικαζία ακολοςθούν ζηιρ ζημειώζειρ), ηα οποία θα ππαγμαηοποιηθούν ηην 

Πέμπηη 7 Φεβροσαρίοσ και ώρα 18:15 ζηο Pin City και ζηα οποία θα έσοςν 

δικαίυμα ζςμμεηοσήρ οι αθληηέρ με ηοςρ 12 καλύηεροσς Μ.Ο., όλυν ηυν 
εζυηεπικών Ππυηαθλημάηυν ηος Ομίλος, έυρ και ηην αγυνιζηική πος θα 

διεξασθεί ζηιρ 4 και 5 Φεβροσαρίοσ 2019. 

ημείωζη 1: Για όλοςρ ηοςρ αθληηέρ και ηυν δύο ανηιπποζυπεςηικών ομάδυν, 

πποϋπόθεζη αποηελεί να έσοςν ζςμμεηέσει ηοςλάσιζηον ζε 2 Περιθερειακούς 

Γύροσς (οι Α' bowlers) και ζε 1 Περιθερειακό Γύρο  (οι Β' και C' bowlers) ηης 

Δ.Γ.Ο. 

ημείωζη 2: Οι 12 αθληηές με ηοςρ καλύηεποςρ μέζοςρ όποςρ, πος θα λάβοςν 

μέπορ ζηα 6 παιτνίδια (trials) θα πποκύτοςν αθού ππώηα επιλεγούν οι 7 αθληηέρ 
ηηρ ππώηηρ ομάδαρ (οι οποίοι πλέον δεν θα καηαλαμβάνοςν θέζη ζηην 12άδα ηυν 

καλύηεπυν Μ.Ο.) και προϋπόθεζη αποηελεί να έτοσν ζσμμεηέτει ηοσλάτιζηον 

ζηο 70% ηων παιτνιδιών όλυν ηυν εζυηεπικών Ππυηαθλημάηυν ηος Ομίλος 
(απ ηο ξεκίνημα ηος αηομικού έυρ και ηην αγυνιζηική πος πποαναθέπεηαι). 

ημανηική ζημείωζη: Πώρ θα πποκύτοςν οι 7 αθληηέρ ηηρ δεύηεπηρ ομάδαρ ηυν 
πποκπιμαηικών... 

Οι Μ.Ο. (πος έσοςν υρ εκείνη ηην αγυνιζηική) ηυν αθληηών πος θα 
ζςμμεηέσοςν ζηα 6 παισνίδια trials θα ανασθούν ζε 12 παισνίδια, αποηελώνηαρ ένα 
ππώηο μεπικό ζύνολο κοπςνών, πος θα ηοςρ ανήκει ππιν απ αςηά. Οι κοπύνερ ηυν 
6 παισνιδιών (trials), πος θα πποκύτοςν, θα διπλαζιαζηούν, θα αποηελέζοςν ένα 
δεύηεπο μεπικό ζύνολο κοπςνών και θα πποζηεθούν ζηο ππώηο μεπικό ζύνολο 
κοπςνών, πος αναθέπεηαι μόλιρ πποηγοςμένυρ. Απ ηο ζύνολο κοπςνών ηυν 2 
αςηών μεπικών ζςνόλυν, θα πποκύτοςν ηα 7 καλύηεπα ζύνολα κοπςνών, ηυν 
αθληηών πος θα αποηελέζοςν ηην ομάδα. 

ημείωζη 3: Σε πεπίπηυζη ιζοπαλίαρ ζε οποιαδήποηε θέζη μεηά ηο πέπαρ ηυν 6 
παισνιδιών, κπιηήπιο για ηην ηελική καηάηαξη ζηην πιο πάνυ θέζη είναι ηο 
καλύηεπο ηελεςηαίο παισνίδι, ηο καλύηεπο πποηελεςηαίο παισνίδι κ.ο.κ.!!! 
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ημείωζη 4: Όποιορ αθληηήρ δεν θέλει ή δεν μποπεί να λάβει μέπορ ζηοςρ 
αγώνερ trials ηος Ομίλος να ενημεπώζει ηην Επιηποπή Αγώνυν υρ ηη Τπίηη  5 
Φεβποςαπίος. Επίζηρ αν κάποιορ αθληηήρ δεν μποπεί να είναι διαθέζιμορ (λόγυ 
ζοβαπών επαγγελμαηικών ή άλλυν λόγυν) για ηιρ ημέπερ πος διεξάγεηαι ηο 
Πανελλήνιο Ππυηάθλημα, οθείλει να ενημεπώζει ηην Επιηποπή Αγώνυν, ηο 
απγόηεπο έυρ και ηην Τπίηη 5 Φεβποςαπίος, ώζηε ηην θέζη ηος να πάπει ο 
επόμενορ αθληηήρ ηηρ καηάηαξηρ. 

ημείωζη 5: Το κόζηορ ηυν παισνιδιών ηυν αγώνυν trials καλύπηεηαι εξ 
ολοκλήπος απ ηον Όμιλο!!! 

ημείωζη 6: Δικαίυμα ζςμμεηοσήρ έσοςν όλοι οι αθληηέρ πος είναι οικονομικά 
ηακηοποιημένοι υρ ηην ημεπομηνία διεξαγυγήρ ηυν trials. 

Οι πποπονηηέρ και ηυν δύο ανδπικών ομάδυν θα ανακοινυθούν ως ηις 28 

Ιανοσαρίοσ 2019. 

ΟΜΑΓΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ 

Θα ηην αποηελούν οι αθλήηπιερ με ηοςρ 4 πρώηοσς Μ.Ο. όλυν ηυν 
εζυηεπικών Ππυηαθλημάηυν ηος Ομίλος, έυρ και ηην αγυνιζηική πος θα ηελεζηεί 

ζηιρ 11 και 12 Φεβροσαρίοσ 2019 και 2 αθλήηριες ηηρ αποκλειζηικήρ επιλογήρ 
ηος πποπονηηή ηηρ ομάδαρ, ζε ζςνεννόηζη-ζςμθυνία με ηο Δ.Σ. ηος Ομίλος. 

ημείωζη 1: Για ηιρ 4 αθλήηριες, με ηοςρ μεγαλύηεποςρ Μ.Ο., πποϋπόθεζη 

αποηελεί ηο να έσοςν ζςμμεηέσει ηοςλάσιζηον ζηο 70% ηυν παισνιδιών όλυν ηυν 
εζυηεπικών Ππυηαθλημάηυν ηος Ομίλος (απ ηο ξεκίνημα ηος αηομικού έυρ και 
ηην αγυνιζηική πος πποαναθέπεηαι). 

Βαζική προϋπόθεζη: Όλερ οι αθλήηπιερ, ππέπει να έσοςν λάβει μέπορ ζε 

ηοσλάτιζηον 2 Περιθερειακούς Γύροσς (οι Α' bowlers) και ζε 1 Περιθερειακό 

Γύρο (οι Β' και C' bowlers) ηης Δ.Γ.Ο..  

ημείωζη 2: Όποια αθλήηπια δεν είναι πιθανά διαθέζιμη λόγυ ζοβαπών 
επαγγελμαηικών ςποσπεώζευν ηηρ, οθείλει να ενημεπώζει ηην Επιηποπή Αγώνυν 
έυρ ηιρ 12 Φεβποςαπίος, ώζηε να ανηικαηαζηαθεί από ηην αμέζυρ επόμενη ζηην 
καηάηαξη πος θα είναι διαθέζιμη. 

Ο πποπονηηήρ ηηρ ομάδαρ θα ανακοινυθεί ζηιρ 31 Ιανοσαρίοσ, ζηην 
Τακηική Γενική Σςνέλεςζη ηος Ομίλος. 

Η Δπιηροπή Αγώνων 

Γρηγόρης Δρ. Μηλάς 
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