
Κανόνεσ & ςτοιχεία διοργάνωςησ
Προκριματικά: 5 παιχνίδια ςφνολο κορινών (Συμμετοχι - Επαναςυμμετοχι). Προκρίνονται 20 παίκτεσ. Οι 17 πρώτοι παίκτεσ με τισ περιςςότερεσ κορίνεσ ςε οποιοδιποτε ςετ 5 

παιχνιδιών και 3 παίκτεσ από τθν διαδικαςία του Desperado (Ο 1οσ, 2οσ και 3οσ του Desperado κατατάςονται ςτθν  18θ, 19θ και 20ι κζςθ αντίςτοιχα τθσ γενικισ κατάταξθσ). Οι 

δφο πρώτοι τθσ κατάταξθσ (1οσ-2οσ) κα ξεκινιςουν από τθν 3θ φάςθ των τελικών, οι 6 επόμενοι (3οσ-8οσ) από τθν 2θ φάςθ τελικών ενώ οι υπόλοιποι 12 (9οσ-20οσ) κα ξεκινιςουν 

από τθν 1θ φάςθ τελικών.
Desperado: 1 παιχνίδι μετά το τζλοσ και του τελευταίου γκρουπ προκριματικών χωρίσ να γίνει ςυντιρθςθ διαδρόμων ςε μονό διάδρομο. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για κάποιον 

παίκτθ είναι να ζχει τουλάχιςτον μία ςυμμετοχι ςε ζνα από τα 14 γκρουπ των προκριματικών.

1η Φάςη τελικών:  3 παιχνίδια ςφνολο κορινών. Αγωνίηονται 12 παίκτεσ (9οσ-20όσ των προκριματικών). Προκρίνονται οι 6 πρώτοι.

2η Φάςη τελικών: Σε αυτι τθ φάςθ αγωνίηονται οι 6 που προκρίκθκαν από τθν 1θ φάςθ τελικών ςυν τουσ παίκτεσ που τερμάτθςαν ςτθν προκριματικι φάςθ ςτισ κζςεισ 3 ζωσ 8. 

Οι 12 αυτοί παίκτεσ κα αγωνιςτοφν ςε 3 παιχνίδια ςφνολο κορινών. Προκρίνονται οι 6 πρώτοι.

3η Φάςη τελικών:  Σε αυτι τθ φάςθ μπαίνουν και οι 2 πρώτοι των προκριματικών και δθμιουργοφνται 2 γκρουπ των τεςςάρων παικτών. Στο ζνα γκρουπ είναι ο 1οσ των 

προκριματικών με τον 2ο, 3ο και 5ο ςε κορίνεσ παίκτθ από τθν 2θ φάςθ τελικών. Στο άλλο γκρουπ είναι ο 2οσ  των προκριματικών με τον 1ο, 4ο και 6ο ςε κορίνεσ παίκτθ από τθν 

2θ φάςθ τελικών. Αγωνίηονται ςε 2 παιχνίδια ςφνολο κορινών και προκρίνονται οι 2 πρώτοι από κάκε γκρουπ.

4η Φάςη τελικών: 2 παιχνίδια ςφνολο κορινών. Αγωνίηονται οι 4 που προκρίκθκαν από τθν 3θ φάςθ. Προκρίνονται οι 2 πρώτοι.

5η Φάςη τελικών (Σελικόσ): Αγωνίηονται οι 2 πρώτοι τθσ 4θσ φάςθσ ςε ζνα παιχνίδι. Ο 3οσ και ο 4οσ τθσ 4θσ φάςθσ καταλαμβάνουν τθν 3θ και 4θ κζςθ αντίςτοιχα.

Σε περίπτωςθ ιςοβακμίασ ςτα προκριματικά και ςτθν 1θ και 2θ φάςθ τελικών, τθν καλφτερθ κζςθ καταλαμβάνει ο παίκτθσ με το μεγαλφτερο τελευταίο παιχνίδι. Σε περίπτωςθ που 

υπάρχει κι εκεί ιςοβακμία υπολογίηεται το προτελευταίο παιχνίδι κ.ο.κ. Στθν 3θ, 4θ και 5θ φάςθ τελικών ςε περίπτωςθ ιςοβακμίασ κα παιχτεί 1 frame roll off.

Handicap

Ανδρών: Α' Bowlers 0 κορίνεσ/παιχνίδι, Β' Bowlers 8 κορίνεσ/παιχνίδι, C' Bowlers 12 κορίνεσ/παιχνίδι

Γυναικών: Α' Bowlers 8 κορίνεσ/παιχνίδι, Β' Bowlers 12 κορίνεσ/παιχνίδι, C' Bowlers 15 κορίνεσ/παιχνίδι

ΠΡΟΟΧΗ: Για τισ ΝΕΕ κατθγορίεσ ακολουκεί ςχετικι ανακοίνωςθ

Επιλογή διαδρόμων και μετακινήςεισ
Η επιλογι των διαδρόμων ςτθν προκριματικι φάςθ και ςτο Desperado κα γίνεται με κλιρωςθ που κα πραγματοποιείται πριν τθν ζναρξθ κάκε γκρουπ και κατανομι ανάλογα με 

τον αρικμό των ςυμμετοχών. Θα αγωνίηονται μζχρι 3 παίκτεσ ςε κάκε διάδρομο (εξαιρείται θ διαδικαςία του Desperado) και κα γίνεται μετακίνθςθ των παικτών 2 διαδρόμουσ 

δεξιά ο ηυγόσ διάδρομοσ και 2 διαδρόμουσ αριςτερά ο μονόσ διάδρομοσ μετά το τζλοσ κάκε παιχνιδιοφ.


