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Μετά την οριστικοποίηση της τελικής βαθμολογίας του 1ου Γύρου
και σύμφωνα με την κατάταξη τους σε αυτήν, θα δημιουργηθούν
2 όμιλοι, των 9 ομάδων ο καθένας, ως ακολούθως:
1ος Όμιλος

2ος Όμιλος

1η Ομάδα

2η Ομάδα

3η Ομάδα

4η Ομάδα

5η Ομάδα

6η Ομάδα

7η Ομάδα

8η Ομάδα

9η Ομάδα

10η Ομάδα

11η Ομάδα

12η Ομάδα

13η Ομάδα

14η Ομάδα

15η Ομάδα

16η Ομάδα

17η Ομάδα

18η Ομάδα

Με ένα νέο πρόγραμμα 9 αγωνιστικών, η κάθε ομάδα θα
αντιμετωπίσει όλες τις άλλες του Ομίλου της και μετά το πέρας
όλων των αγώνων θα προκύψει η βαθμολογία του 2ου Γύρου, η
οποία θα προστεθεί σε εκείνη του 1ου (που θα παραμείνει
αμετάβλητη, μετά την ολοκλήρωση του), με το άθροισμα των
βαθμολογιών των 2 Γύρων να μας δίνει την Τελική
Προκριματική Βαθμολογία του Πρωταθλήματος 4άδων, με
βάση την οποία, οι 8 πρώτες ομάδες της κατάταξης θα αγωνιστούν
στην Τελική φάση του Πρωταθλήματος, που θα πραγματοποιηθούν
την Δευτέρα 8 Ιουλίου 2019, ώρα 18:00, στο Pin City
bowling.
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Παρατηρήσεις - αλλαγές, για τον 2ο Γύρο:
1. Η βαθμολόγηση των ομάδων σε κάθε έναν από τους 8 αγώνες
του 2ου Γύρου, παραμένει ίδια, όπως ήταν σε αυτούς του
1ου.
2. Μετά το πέρας και της 9ης αγωνιστικής η βαθμολογία, όλων
των ομάδων και των 2 Ομίλων, θα πολλαπλασιαστεί με τον
συντελεστή 0.45 (ούτως ώστε η βαθμολογία του 2ου Γύρου
να έχει αναλογικά παρόμοια σπουδαιότητα με εκείνη του 1ου)
και κατ' αυτόν τον τρόπο θα προκύψει η Τελική βαθμολογία
του 2ου Γύρου.
3. Αν δεν προκύψει δημιουργία κανονικής 18ης ομάδας και για
να μην υπάρχουν "ανισότητες" στην αντιμετώπιση αντιπάλων
μεταξύ των ομάδων του 1ου και 2ου Ομίλου (λόγω της
ύπαρξης της Blind ομάδας Νο 18) στον 2ο Όμιλο, ως
τέτοια (18η ομάδα) θα λογίζεται η 17η ομάδα της κατάταξης
του 1ου Γύρου, καταγράφοντας, ως επίδοση της για κάθε
αγωνιστική, τα αντίστοιχα σκορ που θα πετυχαίνουν οι
παίκτες της, την ίδια αγωνιστική, με όποιον αντίπαλο του 1ου
Ομίλου αγωνίζονται κανονικά και βαθμολογούμενη ανάλογα,
τόσο αυτή, όσο και ο εκάστοτε αντίπαλος της.
Θα υπάρξει δε "φροντίδα", μέσω του προγράμματος των αγώνων,
ώστε οι ομάδες Νο 17 και Νο 18 να αγωνίζονται πάντα σε διπλανά
ζευγάρια διαδρόμων, ώστε να υπάρχει άμεση εικόνα του αντιπάλου
της 18ης ομάδας για την επίδοση της και να καταγράφεται αυτή,
μετά το τέλος του κάθε παιχνιδιού, στο Φύλλο Αγώνος, βγαίνοντας
η βαθμολογία τους άμεσα, μετά την λήξη των 3 παιχνιδιών, κάθε
αγωνιστική.
4. Μετά την ολοκλήρωση του 1ου Γύρου, θα γίνει εκ νέου
κατηγοριοποίηση των 4άδων, σύμφωνα με το σύνολο του
Μ.Ο. των 4 παικτών τους. Εφ όσον απ αυτήν προκύψουν
ομάδα ή ομάδες που ξεπερνούν το σύνολο 720, τότε οι
παίκτες των ομάδων, με σύνολο Μ.Ο. τετράδας από 700,00
έως 719,99, θα δικαιούνται H/C ίσο με το 50% της
διαφοράς του ατομικού τους Μ.Ο., απ τον εκάστοτε
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αντίστοιχο αντίπαλο τους. Οι παίκτες των ομάδων με σύνολο
720+ δεν θα δικαιούνται H/C.

5. Κάθε αγωνιστική, μία ομάδα του 1ου Ομίλου και μία ομάδα
του 2ου, με βάση το πρόγραμμα, θα έχουν ρεπό, με τις
ομάδες Νο 17 και Νο 18 (εφ' όσον αυτή δεν είναι "κανονική
ομάδα") να έχουν τέτοιο κατά την ίδια αγωνιστική.
6. Εφ' όσον η ομάδα Νο 18 δεν είναι "κανονική ομάδα", δεν
διεκδικεί θέση στην 8άδα της Τελικής φάσης του
Πρωταθλήματος, όποια βαθμολογία κι αν συγκεντρώσει στον
2ο Γύρο.
7. Το πρόγραμμα των αγώνων του 2ου Γύρου θα ανακοινωθεί
πριν την λήξη των αγώνων του 1ου Γύρου.
8. Προκήρυξη για τον ακριβή τρόπο διεξαγωγής της τελικής
φάσης, μεταξύ των 8 πρώτων ομάδων της Τελικής
Βαθμολογίας, θα ανακοινωθεί έως και την πραγματοποίηση
της 4ης αγωνιστικής του 2ου γύρου του Πρωταθλήματος.
Υ.Γ. Για οποιοδήποτε άλλο σημαντικό θέμα προκύψει, που
αφορά το Πρωτάθλημα και το οποίο δεν προβλέπεται από την
προκήρυξη, λαμβάνει απόφαση η οργανωτική επιτροπή, πάντα με
την σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των αρχηγών όλων των
ομάδων, μετά από ενημέρωση τους, όπως δηλαδή γίνεται έως
τώρα.
Ευχαριστούμε για την προσοχή σας και ευχόμαστε σε όλες και όλους καλή
αγωνιστική περίοδο και πάνω απ' όλα καλή διασκέδαση!!!
Η Επιτροπή Αγώνων Πρωταθλήματος
Πρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Έφορος Αγωνιστικού
Γρηγόρης Δρ. Μηλάς
Κωνσταντίνος Μπούκλας
Ιωάννης Πανάρετος

