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4ο Εσωτερικό Κύπελλο Ο.Π.Μ.Θ. 

--- Γεώργιος Καλλίας --- 
 

Την Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 18:00 στο "PIN CITY" bowling θα διεξαχθεί 
το 4ο Εσωτερικό Κύπελλο « Γεώργιος Καλλίας » του Ομίλου Παικτών Μπόουλινγκ 
Θεσσαλονίκης.  

Η συμμετοχή είναι ΔΩΡΕΑΝ και δικαίωμα έχουν όσοι αθλητές, αθλήτριες και μέλη του 
Ομίλου έλαβαν μέρος στα Εσωτερικά Πρωταθλήματά μας την αγωνιστική σεζόν 2021-2022.  

Δηλώσεις συμμετοχής στη ρεσεψιόν του Pin City Bowling, κυρία Αυγέρου Βασιλική 
ή κύριος Χατζόπουλος Ζαχαρίας. 

Το κύπελλο θα διεξαχθεί σε ατομικό επίπεδο με το σύστημα No-Tap (το strike γίνεται 
ρίχνοντας στην πρώτη μπαλιά είτε 10 είτε 9 κορίνες).  

Θα διεξαχθούν 3 παιχνίδια σε σύστημα No-Tap. Η τοποθέτηση στους διαδρόμους θα γίνει 
με κλήρωση και σε κάθε παιχνίδι θα γίνεται μετακίνηση των αθλητών/τριών οι αριστεροί ένα 
ζευγάρι αριστερά και οι δεξιοί ένα ζευγάρι δεξιά. Οι πρώτοι/ες τέσσερεις (4) αθλητές/τριες 
στο σύνολο κορυνών θα συμμετέχουν στην τελική φάση του κυπέλου. 

Στην τελική φάση οι αθλητές/τριες θα αγωνιστούν τρία παιχνίδια ως εξής: ανά 1 παιχνίδι θα 
αποκλείεται ο/η αθλητής/τρια με το μικρότερο σκορ. 

Η τελική φάση θα διεξαχθεί στους διαδρόμους 13-14, ως εξής: (1ος και 2ος Δ13, 3ος και 4ος 
Δ14). Κυπελλούχος αθλητής/τρια θα είναι αυτός/ή που στο τρίτο παιχνίδι θα έχει το 
μεγαλύτερο σκορ.   

Θα ακολουθήσουν οι απονομές μεταλλίων στους αθλητές/τριες.  

Το λάδωμα του κυπέλλου θα είναι το ίδιο με το τουρνουά «Δημήτρης Καρέτσος» 

Handicap: 6 κορύνες/ παιχνίδι, για όλες τις αθλήτριες, που θα προστίθενται και στην 
τελική φάση. 

Τα σκορ του συγκεκριμένου αγώνα δεν θα ληφθούν υπόψιν για τον Γενικό Μέσο Όρο των 
αθλητων/τριών. 

Σημαντική σημείωση: Παρακαλείσθε για την έγκαιρη προσέλευση σας (17:30-
17:45) για να μην καθυστερήσει η έναρξη του αγώνα, λόγω της κλήρωσης των 
διαδρόμων! 

Για την επιτυχία της διοργάνωσης η συμμετοχή σας κρίνεται απαραίτητη. 
 

Για το Δ.Σ. του Ο.Π.Μ.Θ. 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 

Γρηγόρης Δρ. Μηλάς 

Έφορος αγωνιστικού 
 
 

Βασιλική Αυγέρου 

Η Γεν. Γραμματέας 
 
 

Θεοδώρου Χρυσάνθη 
 


