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Πανελλήνιο Ομαδικό Πρωτάθλημα 2021-2022 
(Ανδρών, Γυναικών) 

Σύμφωνα με το αγωνιστικό καλαντάρι της Ε.Ο.Α.Α. τα Προκριματικά του Ομαδικού 
Πανελληνίου Πρωταθλήματος της Εθνικής Κατηγορίας στα οποία παίρνουν μέρος 
τόσο η γυναικεία όσο και η ανδρική ομάδα του Ομίλου μας διεξάγονται στις κάτωθι 
ημερομηνίες: 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ : 1-3 Απριλίου 2022 

ΑΝΔΡΩΝ : 4-10 Απριλίου 2022 

Οι Ομάδες του Ομίλου θα καταρτιστούν με αθλητές και αθλήτριες ως ακολούθως: 

ΑΝΔΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 

Στα προκριματικά του Ομαδικού Πανελληνίου Πρωταθλήματος της Εθνικής 

Κατηγορίας θα συμμετέχουν έξι αθλητές βάσει των παρακάτω χαρακτηριστικών: 

Στα προκριματικά του Ομαδικού Πανελληνίου Πρωταθλήματος της Εθνικής 

Κατηγορίας θα συμμετέχουν έξι αθλητές ως ακολούθως: 
 

1) Ο πρώτος αθλητής Α΄ bowler σε βαθμολογία της Ε.Ο.Α.Α. 

1) Συμπληρώνουν την ομάδα οι πέντε πρώτοι μέσοι όροι από το σύνολο 

των παιχνιδιών όλων των Εσωτερικών Πρωταθλημάτων του Ομίλου που θα 

έχουν διεξαχθεί έως και 21/03/2022 και προσθετικά τους καλύτερους 

τέσσερεις γύρους από το πανελλήνιο ατομικό πρωτάθλημα της Ε.Ο.Α.Α. 

Σημείωση 1: Οι αθλητές θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 60% του συνόλου 

των παιχνιδιών όλων των Εσωτερικών Πρωταθλημάτων του Ομίλου 

Σημείωση 2 : Οι αθλητές θα πρέπει να έχουν συμμετάσχει τουλάχιστον σε 

τέσσερεις σταθμούς στο εθνικό πρωτάθλημα της Ε.Ο.Α.Α. 

Σημείωση 3 : Μια έξτρα θέση αναπληρωματικού αθλητή θα συμπληρώσει τους 

παραπάνω αθλητές ώστε σε περίπτωση ανάγκης να μπορεί να γίνει 

αντικατάσταση αθλητή που έχει πρόβλημα.  

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΟΜΑΔΑ 

Στα προκριματικά του Ομαδικού Πανελληνίου Πρωταθλήματος της Εθνικής Κατηγορίας 

θα συμμετέχει μια ομάδα και θα αποτελείται από έξι αθλήτριες ως ακολούθως: 
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1) Η πρώτη αθλήτρια Α΄ bowler σε βαθμολογία της  Ε.Ο.Α.Α. από τους 

επτά σταθμούς. 

2) Συμπληρώνουν την ομάδα οι τέσσερις πρώτοι μέσοι όροι από το 

σύνολο των παιχνιδιών όλων των Εσωτερικών Πρωταθλημάτων του 

Ομίλου που θα έχουν διεξαχθεί έως και 14/03/2022.  

3) Μία αθλήτρια συμπληρώνει την ομάδα από το δυναμικό του Ομίλου 

κατ’ επιλογή του προπονητή. 

Σημείωση : Οι αθλήτριες θα πρέπει να έχουν συμμετάσχει τουλάχιστον σε 

τέσσερεις σταθμούς στο εθνικό πρωτάθλημα της Ε.Ο.Α.Α. 

 

Προπονητικό Team 

Οι Προπονητές που θα αναλάβουν τις ομάδες του ομίλου είναι ο κ. Μηλάς 

Γρηγόριος και ο κ. Ευαγγελίδης Αντώνιος.  

 

Περαιτέρω διευθετήσεις που αφορούν όλες τις 

ομάδες 

Σημείωση 1 : Σε περίπτωση ταυτόσημου Μ.Ο. μεταξύ 2 ή περισσότερων 
αθλητών/τριών, υψηλότερη θέση στην κατάταξη καταλαμβάνει εκείνος/η που έχει 
τα περισσότερα παιχνίδια. Αν κι εκεί υπάρχει ισοπαλία τότε η θέση κρίνεται απ το 
καλύτερο τελευταίο σετ 3 παιχνιδιών, το καλύτερο προτελευταίο κ.ο.κ. 

Σημείωση 2 : Όποιος/α αθλητής/τρια δεν είναι πιθανά διαθέσιμος/η να συμμετέχει  
στις ομάδες την θέση του/της καταλαμβάνει ο/η επόμενος/η. 

Σημείωση 3 : Όποιος/α αθλητής/τρια δεν είναι πιθανά διαθέσιμος/η να συμμετέχει 
στην αποστολή των ομάδων, οφείλει να ενημερώσει την Επιτροπή Αγώνων 
τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν τους αγώνες, ώστε να αντικατασταθεί.  

Σημείωση 4 : Το Δ.Σ. μπορεί να προβεί σε αλλαγές των παραπάνω κανόνων αν 
κριθεί απαραίτητο. 

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας  

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο  

 

Πρόεδρος 

 

 

Αντιπρόεδρος 

 

 

Έφορος Αγωνιστικού 
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Γρηγόρης Δρ. Μηλάς 

 

Μπούκλας Κωνσταντίνος 

 

Ιωάννης Πανάρετος 

 


