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Έναρξη Ατομικού πρωταθλήματος του Ομίλου Παικτών
Μπόουλινγκ Θεσσαλονίκης

Προκριματικά Ατομικού Πρωταθλήματος
Η προκριματική φάση θα διεξαχθεί σε τέσσερις ( 6 ) αγωνιστικές με πρώτη αγωνιστική
την Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου.

Κόστος συμμετοχής ανά αγωνιστική : 10€
Ημέρα αγωνιστικών : Δευτέρα
Ώρα έναρξης των αγώνων: 18:30
Συμμετοχές – Κατάταξη
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αθλητές και τα μέλη του συλλόγου. Ο κάθε
συμμετέχοντας θα αγωνιστεί σε τρία (3) παιχνίδια για κάθε αγωνιστική του ατομικού.
Το σύνολο όλων των παιχνιδιών και των έξι αγωνιστικών, θα δημιουργήσει την τελική
κατάταξη από την οποία θα προκύψουν και οι συμμετέχοντες στην τελική φάση του
πρωταθλήματος.

Τοποθέτηση στους διαδρόμους και αλλαγές διαδρόμων
Η αρχική τοποθέτηση των αθλητών στους διαδρόμους θα γίνει σύμφωνα με το
υγειονομικό πρωτόκολλο που έχει ανακοινώσει η Ε.Ο.Α.Α.. Οι θέσεις στους
διαδρόμους θα γίνουν με κλήρωση την πρώτη αγωνιστική. Τις επόμενες αγωνιστικές
και για κάθε αγωνιστική θα υπάρχει μετακίνηση των αθλητών στους διαδρόμους. Οι
αθλητές που αγωνίζονται σε διάδρομο με αριθμό ζυγό μετακινούνται δεξιά και οι
αθλητές που αγωνίζονται σε διάδρομο με αριθμό μονό, μετακινούνται αριστερά, δύο
(2) διαδρόμους.

Κατηγορίες
Μετά το πέρας των έξι αγωνιστικών θα δημιουργηθούν τρεις κατηγορίες βάσει του
συνόλου των κορυνών που έχουν οι συμμετέχοντες. Η κάθε κατηγορία θα αποτελείται
περίπου από το ένα τρίτο των συμμετεχόντων. Δίνοντας ένα παράδειγμα, αν όλοι οι
συμμετέχοντες στο ατομικό πρωτάθλημα είναι σαράντα πέντε ( 45 ), τότε η κάθε
κατηγορία θα αποτελείται από δεκαπέντε ( 15 ) συμμετέχοντες. Επομένως αρχίζοντας
από τον/την αθλητή/τρια με τις περισσότερες κορύνες, η πρώτη κατηγορία θα
αποτελείται από τον/την 1ο μέχρι και τον/την 15ο , η δεύτερη κατηγορία από τον/την
16ο μέχρι και τον/την 30ο και η τρίτη κατηγορία από τον/την 31ο μέχρι και το /την 45ο.
Το αριθμητικό μέγεθος των κατηγοριών ορίζεται από το αριθμητικό μέγεθος των
συμμετεχόντων.

Handicap
Θα δοθεί handicap σε όλες τις γυναίκες το οποίο θα είναι οκτώ ( 8 ) κορύνες ανά
παιχνίδι.
Επισήμανση: Το handicap θα είναι αμετάβλητο και θα ισχύει για κάθε αγωνιστική
όπως και στην τελική φάση

Ο.Β.Θ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΤΟΜΙΚΟΥ
Αγων. Περιόδου 2021 - 2022
Πρόκριση στην τελική φάση
Στην τελική φάση του τουρνουά προκρίνονται οι οκτώ ( 8 ) πρώτοι συμμετέχοντες από
κάθε κατηγορία. Απαραίτητη προϋπόθεση η συμμετοχή των αθλητών στο 75% των
αγωνιστικών για την πρόκρισή τους στην τελική φάση.
Επισήμανση: Σε περίπτωση που αθλητής/τρια έχει προκριθεί στην τελική φάση αλλά
αδυνατεί να συμμετέχει σε αυτή πρέπει να το δηλώσει για να πάρει τη θέση του/της ο
επόμενος/νη αθλητής/τρια.

Τελική κατάταξη προκριματικών
Η τελική κατάταξη των προκριματικών, θα διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση και της
τελευταίας αγωνιστικής για να γίνει και η δημιουργία των τριών κατηγοριών.
Οι συμμετέχοντες θα τοποθετηθούν σε σειρά ανάλογα με τις κορύνες που έχουν
επιτύχει στην προκριματική φάση.
Σε περίπτωση ισοπαλίας, την υψηλότερη θέση καταλαμβάνει ο συμμετέχοντας με το
μεγαλύτερο τελευταίο παιχνίδι (3ο). Αν εξακολουθεί να υπάρχει ισοβαθμία, θα
μετρήσει το προηγούμενο παιχνίδι κ.ο.κ.

Τελική φάση ατομικού πρωταθλήματος
Οι συμμετέχοντες από κάθε κατηγορία θα αγωνιστούν σε δύο παιχνίδια σύνολο
κορυνών ως εξής: 1ος – 8ος, 2ος – 7ος , 3ος – 6ος , 4ος -5ος . Οι νικητές από τα δύο παιχνίδια
θα συνεχίσουν με το σύστημα της σκάλας με ένα παιχνίδι νοκ άουτ. Ο 4ος με το 3ο , ο
νικητής με τον 2ο και ο νικητής με τον 1ο.
Επισήμανση: Μετά τα δύο πρώτα παιχνίδια θα γίνει εκ νέου ταξινόμηση των θέσεων
των αθλητών/τριών που προκρίθηκαν στο σύστημα της σκάλας και θα συμπεριληφθούν
στο σύνολο των αγωνιστικών και τα δύο παιχνίδια των τελικών που μόλις έπαιξαν.
Έτσι βάσει της νέας κατάταξης θα διεξαχθεί ο τελικός με το σύστημα της σκάλας.
Η τελική φάση θα διεξαχθεί την Δευτέρα 1-11-2021 και ώρα 18:30

Λάδωμα / Oil Pattern
Το λάδωμα του ατομικού πρωταθλήματος θα είναι το Chromium 6742 (Kegel Pattern
Library)

Αναβολές
Δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να ζητήσουν από την επιτροπή αγώνων την
αναβολή κάποιας αγωνιστικής λόγω ανωτέρας βίας. Η διεξαγωγή των αναβληθέντων
αγωνιστικών θα οριστεί από την επιτροπή αγώνα σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο της
αίθουσας μπόουλινγκ και θα γίνει πριν την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος.
Σε περίπτωση που αθλητής/τρια ζητήσει αναβολή για την 6η αγωνιστική θα πρέπει η
αναβολή της να γίνει πριν διεξαχθεί η 6η αγωνιστική και πάντα βάσει των παραπάνω.
Μετά την 6η αγωνιστική δεν υπάρχει η δυνατότητα διεξαγωγής αναβληθέντας
αγωνιστικής.
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Έπαθλα
Θα γίνει βράβευση με κύπελλα για τους τρείς πρώτους συμμετέχοντες κάθε
κατηγορίας.

Παρατήρηση : Η επιτροπή αγώνων θα προβεί σε αλλαγές μετά την πρώτη
αγωνιστική και βάση των συμμετοχών στο ατομικό πρωτάθλημα. Επίσης έχει το
δικαίωμα τροποποίησης και διαφοροποίησης αυτών ώστε να διεξαχθεί όσο το δυνατόν
καλύτερα η τελική φάση του πρωταθλήματος.
Η ανακοίνωση για τη φόρμα των διαδρόμων της τελικής φάσης του πρωταθλήματος
θα βγει πριν την τελευταία αγωνιστική.
Οι μέσοι όροι των συμμετεχόντων θα λαμβάνονται υπόψη για όλη την αγωνιστική
περίοδο 2021-2022 και για όλα τα πρωταθλήματα του συλλόγου.

Σημαντική σημείωση: Το ατομικό πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σύμφωνα με το
υγειονομικό πρωτόκολλο για το άθλημα του μπόουλινγκ όπως αυτό έχει
ανακοινωθεί

από
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ και αναρτηθεί από στην ιστοσελίδα της.

Η Επιτροπή Αγώνων

Πρόεδρος Δ.Σ

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Έφορος Δ.Σ.

Γρηγόρης Δρ. Μηλάς

Κωνσταντίνος Α. Μπούκλας

Ιωάννης Π. Πανάρετος

