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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ   
 
 
Σε όλους τους Ομίλους, θα πραγματοποιηθούν συνολικά έξι (6) περιφερειακοί 

ατομικοί γύροι, που θα αποδίδουν βαθμούς στην Ατομική Βαθμολόγηση των 

αθλητών και αθλητριών για την πρόκρισή τους στα Τελικά της διοργάνωσης 
ανά κατηγορία Μ.Ο. 

 
 Όλοι οι αθλητές και αθλήτριες, για την συμμετοχή τους στην τελική φάση 

των κατηγοριών, θα πρέπει  να έχουν συμμετάσχει, σε τουλάχιστον τέσσερις 
(4) περιφερειακούς γύρους. 

 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
Παρατήρηση 1η:  Οι κατηγορίες των αθλητών/ριών παραμένουν οι ίδιες, όπως αυτές ορίζει η κατάταξη 
αθλητών/ριών της αγωνιστικής περιόδου 2013-2014. Στον Νότιο όμιλο οι αθλητές/ριες θα αγωνίζονται 
με το format που θα ορίζει η προκήρυξη για την εκάστοτε διοργάνωση. Σε όλες τις περιφέρειες οι 
γυναίκες θα αγωνίζονται μαζί με τους άνδρες στους περιφερειακούς γύρους στην κατηγορία τους με 
χάντικαπ 8 κορίνες σε κάθε παιχνίδι. 
 Θα έχουν ξεχωριστή βαθμολογία και ξεχωριστή τελική φάση στο ατομικό γυναικών μετά το τέλος των 
περιφερειακών. 
  
Παρατήρηση 2η: Για τους τελικούς γύρους των κατηγοριών η αναλογία πρόκρισης από κάθε 
όμιλο θα ανακοινωθεί, μετά την συμπλήρωση τεσσάρων (4) πρώτων γύρων, ώστε να 
διαπιστωθεί η συμμετοχή σε κάθε όμιλο και η αναλογία να είναι κατά το δυνατόν δικαιότερη. 
 
Παρατήρηση 3η: Οι αθλητές και αθλήτριες, εκτός από τους βαθμούς που θα λαμβάνουν από την 
συμμετοχή τους στους Περιφερειακούς ατομικούς γύρους, θα λαμβάνουν και βαθμούς που θα 
προσμετρούνται στην ατομική τους βαθμολογία, από την συμμετοχή τους σε οποιοδήποτε 
Αναγνωρισμένο Εσωτερικό Πρωτάθλημα, η οποία θα έχει ως εξής: για κάθε παιχνίδι που παίζει σε 
εσωτερικό πρωτάθλημα Συλλόγου εγγεγραμμένου στην Ε.Γ.Ο. ο αθλητής/ρια θα λαμβάνει μισό (0,5) 
βαθμό. 
 Το μέγιστο των βαθμών που μπορεί να λάβει αθλητής ή αθλήτρια από τη συμμετοχή του σε 
αναγνωρισμένο εσωτερικό πρωτάθλημα, ανεξαρτήτως εάν αυτό υπερβαίνει τις τριάντα (30) 
αγωνιστικές, είναι σαράντα πέντε(45) βαθμοί.  
Σημειώνεται ότι, ο κάθε αθλητής/ρια μπορεί να δηλωθεί ΜΟΝΟ σε ένα (1) επίσημο αναγνωρισμένο 
εσωτερικό πρωτάθλημα, από το οποίο θα λαμβάνει βαθμούς και θα προσμετράται το 20% του  Μ.Ο. 
του, στον συνολικό του ετήσιο Μ.Ο. που θα τον κατατάξει στην αντίστοιχη κατηγορία Μ.Ο. για  την 
αγωνιστική περίοδο 2016 – 2017. 
 
Παρατήρηση 4η : Σε όλες τις προκριματικές φάσεις θα παίζονται έξι (6) παιχνίδια, σύνολο κορινών και 
σε περίπτωση ισοπαλίας στην γενική κατάταξη, την υψηλότερη θέση θα καταλαμβάνει ο αθλητής/ρια 
με το μεγαλύτερο τελευταίο παιχνίδι, το μεγαλύτερο προτελευταίο κλπ. Σε όλες τις τελικές φάσεις, οι 
ισοπαλίες θα λύνονται με την διαδικασία “roll off”. 
 
Παρατήρηση 5η: Παράβολο συμμετοχής στους περιφερειακούς γύρους 8€ (στην τιμή δεν 
συμπεριλαμβάνεται το κόστος παιχνιδιών) 
 

 



 

Αναλυτική Προκήρυξη Αγωνιστικού Προγράμματος 2015-2016 /σελ.  3 

  

 

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΦΑΣΕΩΝ 
 
Σε όλες ανεξαιρέτως τις διοργανώσεις, μετά την συμπλήρωση έξι (6) 
παιχνιδιών ανά διάδρομο, θα πραγματοποιείται συντήρηση αυτού (λάδωμα). 

Σε κάθε περιφερειακό γύρο, θα προκρίνονται για την τελική φάση των 
αγώνων, τόσοι αθλητές/ριες ανά κατηγορία, σύμφωνα με το format της 

διοργάνωσης που θα ανακοινώνεται τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν 
την έναρξη της διοργάνωσης.  

 

Στην τελική φάση θα αγωνίζονται ανά κατηγορία, σύμφωνα με το format της 
διοργάνωσης που θα ανακοινώνεται τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν 

την έναρξη της διοργάνωσης, για να ανακηρυχθούν οι τρεις (3) νικητές της 
διοργάνωσης ανά κατηγορία. Για όλους τους αθλητές/τριες που συμμετέχουν 

στις διοργανώσεις της Ε.Γ.Ο., η τελική κατάταξή τους, θα γίνεται με βάση το 
Μ.Ο. τους, για όσους αποκλείονται στην ίδια φάση των αγώνων.  

 

 
 

ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 
 
Όλοι οι Σύλλογοι της Επικράτειας, που θα έχουν εγγραφεί με πλήρη φάκελο 

και εγκριθεί από το Δ.Σ. της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας μέχρι και 

την 31 η Οκτωβρίου 2015, θα μπορούν να λάβουν μέρος στους 
Πανελλήνιους ομαδικούς αγώνες που θα πραγματοποιηθούν για τις 

αντιπροσωπευτικές ομάδες Ανδρών και Γυναικών των Συλλόγων, που θα 
δηλώσουν συμμετοχή στα Ομαδικά Πρωταθλήματα. 

 Προϋπόθεση για την συμμέτοχη στα ομαδικά πρωταθλήματα είναι η αθλητική 
αναγνώριση του σωματείου από την Γ.Γ.Α. 

Ο διαχωρισμός των ομάδων θα γίνει βάση της κατάταξης της αγωνιστικής 
περιόδου 2013-2014. 

Όλες οι αντιπροσωπευτικές ομάδες Ανδρών και Γυναικών, που δεν θα 
συμμετέχουν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Α’ Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών 

και Γυναικών, καθώς επίσης και οι αντιπροσωπευτικές ομάδες Συλλόγων που 
θα εγγραφούν στην Ε.Γ.Ο., από την 1η Νοεμβρίου 2015 και μετά, θα 

αγωνιστούν στην καθορισμένη από το Ημερολογιακό Πρόγραμμα διοργάνωση 
της Β’ Εθνικής Κατηγορίας, για να διεκδικήσουν την άνοδό τους, στην Α’ 

Εθνική Κατηγορία για την Αγωνιστική Περίοδο 2016 – 2017.  

 
Ακολουθεί το κεφάλαιο με τον τρόπο διεξαγωγής των Πανελληνίων Ομαδικών 

Πρωταθλημάτων Ανδρών και Γυναικών, για την Α’ και την Β’ Εθνική 
Κατηγορία. 
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 

 
 
 
 
Α' ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ (5άδες) 
 
 
 
Συμμετέχουν όλοι οι  σύλλογοι  που ανήκουν στην κατηγορία.  
Κάθε σύλλογος μπορεί να χρησιμοποιήσει μέχρι 7 αθλητές (5+2 

αναπληρωματικούς) ανεξαρτήτως κατηγορίας βάσει Μ.Ο.  

 
Η μέχρι τώρα εγγραφή των συλλόγων στην Ε.Γ.Ο. δίνει την δυνατότητα σε 

12 συλλόγους να αγωνιστούν στην Α’ εθνική κατηγορία ανδρών.  
Εάν αυτό διαφοροποιηθεί μέχρι 31 Οκτωβρίου 2015 θα επαναπροσδιοριστούν 

οι αγώνες της κατηγορίας.  
 

Οι δώδεκα (12) Σύλλογοι θα αγωνιστούν σε μία (1) αγωνιστική, των δύο (2) 
ημερών, σε έντεκα (11) παιχνίδια συν ένα(1) παιχνίδι κατάταξης (θα 

αγωνιστεί ο 1ος της μέχρι τότε κατάταξης με τον 2ο, ο 3ος με τον 4ο κ.ο.κ.) , 
με το σύστημα "Petersen": κάθε ημέρα θα αγωνιστούν σε έξι (6) παιχνίδια.  

Η νίκη σε κάθε αγώνα θα δίνει έξι (6) βαθμούς, ενώ στην ισοπαλία οι 
αντίπαλοι Σύλλογοι θα μοιράζονται από τρεις (3) βαθμούς.  

 
Θα δίνονται , επίσης, επιπλέον βαθμοί σε κάθε Σύλλογο ανάλογα με τις 

κορύνες κάθε παιχνιδιού και συγκεκριμένα: από 900‐949 κορίνες = 1 βαθμός, 

από 950‐999 κορίνες = 2 βαθμοί, από 1000‐1049 κορίνες = 3 βαθμοί, από 

1050‐1099 κορίνες = 4 βαθμοί, από 1100‐1149 κορίνες = 5 βαθμοί, από 

1150 κορίνες και πάνω = 6 βαθμοί.  

Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην κατάταξη σε οποιαδήποτε θέση, την καλύτερη 
θέση θα καταλαμβάνει ο Σύλλογος με:  

α) τις περισσότερες κορίνες,  
β) τους περισσότερους βαθμούς στα μεταξύ τους παιχνίδια,  

γ) το καλύτερο σετ, το 2ο καλύτερο σετ κ.ο.κ.  
 

Ο πρώτος Σύλλογος σε βαθμούς της τελικής κατάταξης, ανακηρύσσεται 
Πρωταθλητής Σύλλογος Ανδρών Α' Εθνικής 2016.  

Ο τελευταίος σύλλογος της τελικής κατάταξης υποβιβάζεται στην Β' Εθνική 

κατηγορία. 
 

Το παράβολο συμμετοχής και οι παροχές προς τις ομάδες που θα αγωνιστούν 
και δεν ανήκουν στην περιφέρεια Αττικής θα ανακοινωθούν μέχρι 

31/12/2015. 
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Β' ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ (5άδες) 
 
 
 
Συμμετέχουν όλοι οι Σύλλογοι που δεν ανήκουν στην Α’ Εθνική κατηγορία, 
όπως αυτή προέκυψε από τις αντίστοιχες διοργανώσεις της αγωνιστικής 

περιόδου 2013‐2014.  

 
Οι Σύλλογοι θα χωριστούν σε δύο (2) ομίλους με γεωγραφικά κριτήρια.  

Σε κάθε όμιλο οι Σύλλογοι θα αγωνιστούν σε μία (1) αγωνιστική, δύο (2) 
ημερών, σε δώδεκα (12) παιχνίδια – έξι (6) παιχνίδια ανά ημέρα – σύνολο 

κορινών. 
  

 
Κάθε σύλλογος μπορεί να χρησιμοποιήσει μέχρι 7 αθλητές (5+2 

αναπληρωματικούς) ανεξαρτήτως κατηγορίας, βάσει Μ.Ο.  
Σε περίπτωση ισοπαλίας στην κατάταξη σε οποιαδήποτε θέση, την καλύτερη 

θέση καταλαμβάνει ο σύλλογος με: το καλύτερο σετ,  το 2ο καλύτερο σετ 
κ.o.κ.   

 
Σύμφωνα με την τελική κατάταξη των συλλόγων, θα προκριθούν στην Α' 

Εθνική κατηγορία πέντε (5) Σύλλογοι, τρεις (3) από τον Νότιο όμιλο 

(συμπεριλαμβάνει και τον Όμιλο Κρήτης) και  δυο (2) από τον Βόρειο όμιλο. 
Σε περίπτωση που ο αριθμός των εγγεγραμμένων Συλλόγων στην Ε.Γ.Ο. 

αυξηθεί έτσι ώστε να μπορεί να δημιουργηθεί εκ νέου η Γ' Εθνική κατηγορία, 
η διαδικασία υποβιβασμού σε αυτήν, θα ανακοινωθεί μετά την οριστικοποίηση 

των συμμετοχών (ή εγγραφής Συλλόγων) ώστε να διευκολυνθεί η 
διαμόρφωση των ομίλων της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.  

   
 
 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
 
 
 
Α' ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (5άδες) 
 
 
Συμμετέχουν οι δέκα (10) Σύλλογοι  που ανήκουν στην κατηγορία με την 

κατάταξη 2013-2014.  
Κάθε σύλλογος μπορεί να χρησιμοποιήσει μέχρι επτά (7) αθλήτριες, (5+2 

αναπληρωματικές) ανεξαρτήτως κατηγορίας ,βάσει Μ.Ο.  
Οι δέκα (10) Σύλλογοι θα αγωνιστούν σε μία (1) αγωνιστική, δύο (2) ημερών 

με το σύστημα “Petersen”, σε εννέα (9) παιχνίδια + ένα (1) παιχνίδι 
κατάταξης  (θα αγωνιστεί ο 1ος της μέχρι τότε κατάταξης με τον 2ο, ο 3ος με 

τον 4ο κ.ο.κ.). 
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 Η νίκη σε κάθε αγώνα θα δίνει έξι (6) βαθμούς, ενώ στην ισοπαλία οι 
αντίπαλοι Σύλλογοι θα μοιράζονται από τρεις (3) βαθμούς.  

Θα δίνονται επίσης επιπλέον βαθμοί σε κάθε σύλλογο ανάλογα με τις κορύνες 

κάθε παιχνιδιού και συγκεκριμένα: από 850‐899 κορίνες = 1 βαθμός, από 

900‐949 κορίνες = 2 βαθμοί, από 950‐999 κορίνες =3 βαθμοί, από 

1000‐1049 κορίνες = 4 βαθμοί, από 1050‐1099 κορίνες = 5 βαθμοί, από 

1100 κορίνες και πάνω = 6 βαθμοί. 
Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην κατάταξη σε οποιαδήποτε θέση,  την καλύτερη 

θέση θα καταλαμβάνει ο σύλλογος με:  
α) τις περισσότερες κορύνες,  

β) τους περισσότερους βαθμούς στα μεταξύ τους παιχνίδια,  
γ) το καλύτερο σετ, το 2ο καλύτερο σετ κ.ο.κ.  

 

Ο πρώτος Σύλλογος σε βαθμούς της τελικής κατάταξης, ανακηρύσσεται 
Πρωταθλητής Σύλλογος Γυναικών Α' Εθνικής 2016. Ο τελευταίος Σύλλογος  

της τελικής κατάταξης υποβιβάζεται στην Β' Εθνική κατηγορία.  

 
Το παράβολο συμμετοχής και οι παροχές προς τις ομάδες που θα αγωνιστούν 
και δεν ανήκουν στην περιφέρεια Αττικής θα ανακοινωθούν μέχρι 

31/12/2015. 

 
 
Β' ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (5άδες) 
 
 
 
Συμμετέχουν όλοι οι Σύλλογοι που δεν ανήκουν στην Α’ Εθνική κατηγορία, 
όπως αυτή προέκυψε από τις αντίστοιχες διοργανώσεις της αγωνιστικής 

περιόδου 2013‐2014.  

Οι Σύλλογοι θα αγωνιστούν σε μία (1) αγωνιστική των δώδεκα (12) 
παιχνιδιών – έξι (6) παιχνίδια ανά ημέρα – σύνολο κορινών. 

Κάθε σύλλογος μπορεί να χρησιμοποιήσει μέχρι επτά (7) αθλήτριες (5+2 
αναπληρωματικές) ανεξαρτήτου κατηγορίας ,βάσει Μ.Ο.   

Σε περίπτωση ισοπαλίας στην κατάταξη σε οποιαδήποτε θέση, την καλύτερη 
θέση καταλαμβάνει ο Σύλλογος με: το καλύτερο σετ,  το 2ο καλύτερο σετ 

κ.o.κ.   

Σύμφωνα με την τελική κατάταξη των Συλλόγων, θα προκριθούν στην Α' 
Εθνική κατηγορία οι τρεις (3) πρώτοι Σύλλογοι σε κορύνες της τελικής 

κατάταξης.  

 
 
 
Παρατήρηση: Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, όπως και στο Παν/νιο Πρωτάθλημα Ανδρών Β’ 
Εθνικής, θα γίνει διαχωρισμός των Συλλόγων σε δύο (2) ομίλους και οι προκρίσεις των Συλλόγων θα 
γίνουν αναλογικά με τις συμμετοχές ανά όμιλο.  
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΔΥΑΔΩΝ 

 

 
Κάθε δυάδα αποτελείται από αθλητές/τριες του ίδιου Συλλόγου.  

Στις δυάδες Α bowlers είναι δυνατόν να συμμετάσχει ένας (1) εκ των δύο (2) 
αθλητών/τριών από μικρότερη κατηγορία (B ή C bowler) που χάνει όμως το 

δικαίωμα συμμετοχής στην διοργάνωση της κατηγορίας του.  
Το ίδιο ισχύει και στις δυάδες B bowlers, μπορεί να συμμετάσχει ένας (1) 

αθλητής/τρια C bowler που ομοίως χάνει το δικαίωμα συμμετοχής στην 
διοργάνωση της κατηγορίας του.  

Οι δυάδες θα χωριστούν σε ομίλους με γεωγραφικά κριτήρια και θα 
αγωνιστούν σε έξι (6) προκριματικά παιχνίδια, σύνολο κορυνών.  

Η αναλογία πρόκρισης στην τελική φάση από κάθε όμιλο και από κάθε 

κατηγορία, θα ανακοινωθεί αμέσως μετά την λήξη των προκριματικών και την 
πιστοποίηση του τελικού αριθμού συμμετοχών ανά κατηγορία.  

Σε περίπτωση ισοπαλίας την υψηλότερη θέση καταλαμβάνει η δυάδα με το 
μεγαλύτερο τελευταίο παιχνίδι δυάδας, το μεγαλύτερο προτελευταίο κ.ο.κ.  
 
Παρατήρηση 1η : όλες οι δυάδες A bowlers γυναικών προκρίνονται άνευ προκριματικού 
γύρου στα τελικά.  
 
Παρατήρηση 2η : Οι κορίνες των προκριματικών, δεν ακολουθούν στην τελική φάση.  
 
Παρατήρηση 3η : σε περίπτωση που δυάδα που προκρίθηκε αδυνατεί να αγωνιστεί στην 
τελική φάση, τότε αντικαθίσταται μόνο από την 1η επιλαχούσα δυάδα του ομίλου της. Ομοίως 
εάν αδυνατούν να συμμετέχουν δύο (2) δυάδες, αντικαθίστανται μόνο από τις δύο (2) πρώτες 
επιλαχούσες κ.ο.κ.  
 
Παρατήρηση 4η : σε περίπτωση που ένας/μία (1) εκ των δύο (2) αθλητών/τριών μια δυάδας 
που προκρίθηκε αδυνατεί να αγωνιστεί στην τελική φάση, ο Σύλλογός τους έχει το δικαίωμα 
να τον αντικαταστήσει μόνο με αθλητή/τρια που δεν αγωνίστηκε με άλλη δυάδα στην 
διοργάνωση.  
 
Παρατήρηση 5η: Παράβολο συμμετοχής στους αγώνες είναι 10€ το άτομο  (στην τιμή δεν 
συμπεριλαμβάνεται το κόστος παιχνιδιών) 

 
 

Στην τελική φάση κάθε κατηγορίας οι δυάδες θα αγωνιστούν σε έξι (6) 
παιχνίδια σύνολο κορινών.  

Σε περίπτωση ισοπαλίας την υψηλότερη θέση καταλαμβάνει η δυάδα με το 
μεγαλύτερο τελευταίο παιχνίδι δυάδας, το μεγαλύτερο προτελευταίο παιχνίδι 

κ.ο.κ..  
Στην επόμενη φάση θα προκριθούν δώδεκα (12) δυάδες από κάθε κατηγορία, 

που θα αγωνιστούν με το σύστημα νοκ-άουτ μέχρι τον τελικό.  
Θα αγωνιστούν σε δύο (2) παιχνίδια σε κάθε φάση, εκτός του ημιτελικού και 

του τελικού που θα αγωνιστούν σε ένα (1) παιχνίδι σύμφωνα με τον 
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παρακάτω πίνακα (σε περίπτωση ισοπαλίας αυτή θα λύνεται με το σύστημα 
της μίας (1) μπαλιάς από τον 2ο αθλητή/τρια κάθε δυάδας).  

Δυάδες που αποκλείονται στην ίδια φάση, θα κατατάσσονται με βάση τον 

Μ.Ο. δυάδας όλων των παιχνιδιών της Τελικής φάσης.  
 

 
Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας των τελικών της διοργάνωσης. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για όλες τις Πανελλήνιες διοργανώσεις η ανάρτηση των λαδωμάτων και το δικαίωμα 
προπόνησης στην αίθουσα διεξαγωγής των αγώνων, θα επιτρέπεται ΜΟΝΟ δύο ημέρες πριν την 
έναρξη των αγώνων. 
 

 

 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ-

ΝΕΑΝΙΔΩΝ (JUNIORS) 
 
 
 
 

Την αγωνιστική περίοδο 2015 - 2016, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων – 
Νεανίδων (Juniors), θα πραγματοποιηθεί μέσω της διοργάνωσης: “Gazi 

College Youth Championship ” η οποία τελείται από την αιγίδα της Ε.Γ.Ο. και 

αποτελείται από τρεις (3) αγωνιστικές (συμπεριλαμβανομένων και των 
τελικών της διοργάνωσης) όπως αυτές ορίζονται στην επίσημη προκήρυξη 

των διοργανωτών.  
Η διοργάνωση εφ΄εξής, θα αναφέρεται ως «Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων – 

Νεανίδων 2015-2016» και οι νικητές της τελικής διοργάνωσης που θα 
πραγματοποιηθεί στις 6 & 7 Φεβρουαρίου 2016 στην αίθουσα BLANOS 

Bowling Γλυφάδας, θα ανακηρυχτούν Πρωταθλητές & Πρωταθλήτριες Νέων 
και Νεανίδων (Junior) 2015-2016.  

Η Τεχνική Επιτροπή του αθλήματος, αποφάσισε να αναγνωρίσει την 
διοργάνωση «Τουρνουά Junior» που πραγματοποιήθηκε στις 5 & 6 
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Σεπτεμβρίου 2015, στα Χανιά και να προσμετρήσει τις επιδόσεις των νέων 
αθλητών και αθλητριών των Συλλόγων που συμμετείχαν στην διοργάνωση, 

στις συνολικές επιδόσεις της διοργάνωσης «Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων – 

Νεανίδων 2015-2016».  
Η Τεχνική Επιτροπή του αθλήματος, αναγνωρίζοντας τις προσπάθειες των 

Συλλόγων όλης της Επικράτειας, για ανάπτυξη του αθλήματος με την 
δημιουργία και λειτουργία τμημάτων Νέων – Νεανίδων (Junior), αποφάσισε 

να επιβραβεύσει τους Συλλόγους, με βαθμολογία* που θα λαμβάνουν από 
την συμμετοχή και τις επιδόσεις των νέων αθλητών και αθλητριών τους που 

θα συμμετέχουν στις διοργανώσεις του «Πανελληνίου Πρωταθλήματος Νέων 
– Νεανίδων 2015-2016», προσμετρώντας τους βαθμούς αυτούς, στην γενική 

βαθμολογία Συλλόγων, για την ανάδειξη των Πρωταθλητών Συλλόγων 
Ελλάδας της Αγωνιστικής Περιόδου 2015 – 2016. * η αναλυτική βαθμολογία 

περιγράφεται παρακάτω στο κεφάλαιο Βαθμολογία Συλλόγων 
 
 
Παρατήρηση:  Δεν υπάρχει παράβολο συμμετοχής  

 
 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ SENIORS 
 
 

 

 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι αθλητές/ριες ανήκουν στην κατηγορία 

SENIOR, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό για το άθλημα του 
Μπόουλινγκ της Ε.Γ.Ο.  

Το χάντικαπ ορίζεται ως μια (1) κορίνα για κάθε χρόνο πάνω από τα πενήντα 
(50) έτη, ενώ για τις γυναίκες, εκτός του χάντικαπ λόγω ηλικίας θα υπάρχει 

επιπλέον χάντικαπ οκτώ (8) κορύνες ανά παιχνίδι.  
Σε περίπτωση συμμετοχής περισσότερων των έξι (6) γυναικών, θα γίνει 

χωριστή ημιτελική και τελική φάση για τις γυναίκες, ενώ αν είναι πάνω από 
δώδεκα (12) θα γίνει και προημιτελική φάση.  

 
Προσχέδιο Αναλυτικής Προκήρυξης Αγωνιστικού Προγράμματος 2015-2016 

παρακάτω. 
 Όλοι οι συμμετέχοντες/χουσες, θα αγωνιστούν σε έξι (6) προκριματικά 

παιχνίδια σε σύνολο κορινών.  

Στην επόμενη φάση θα προκριθούν οι εικοσιτέσσερις (24) πρώτοι 
αθλητές/ριες.  

Σε περίπτωση ισοπαλίας την υψηλότερη θέση καταλαμβάνει ο αθλητής/ρια με 
το καλύτερο τελευταίο παιχνίδι κοκ.  

Οι αθλητές/ριες που τερμάτισαν στις θέσεις 9 - 24 θα αγωνιστούν σε δύο (2) 
παιχνίδια σύνολο κορινών με αντίπαλο και οι οκτώ (8) με το μεγαλύτερο 

σύνολο που θα προκριθούν, θα αγωνιστούν εναντίον των αθλητών/ριών που 
τερμάτισαν στις θέσεις 1 - 8 σε δύο (2) παιχνίδια σύνολο κορινών με 

αντίπαλο.  
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Οι οκτώ (8) νικητές/ριες με το μεγαλύτερο σύνολο κορινών, θα αγωνιστούν 
σε δύο (2) παιχνίδια σύνολο κορινών και οι τέσσερις (4) με το μεγαλύτερο 

σύνολο κορινών θα προκριθούν στην ημιτελική φάση.  

Στην ημιτελική και τελική φάση, οι αντίπαλοι θα αγωνίζονται σε ένα (1) 
παιχνίδι.  

Σε περίπτωση ισοπαλίας σε οποιαδήποτε φάση, αυτή θα λύνεται με το 
σύστημα της μιας μπαλιάς (“roll off”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας των τελικών της διοργάνωσης. 

 
Παρατήρηση: Οι αθλητές και αθλήτριες που θα συμμετέχουν στην διοργάνωση SENIORS 2015, δεν 
λαμβάνουν βαθμούς που προσμετρούνται στην ατομική τους βαθμολογία και αντιστοίχως, οι Σύλλογοί 
τους, δεν λαμβάνουν βαθμούς για την Βαθμολογία κατάταξης Συλλόγων. 

 
 

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 
 

 
 
 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι στην Ε.Γ.Ο. Σύλλογοι, 
μέχρι την 15η Μαΐου 2016.  

 
Το Κύπελλο Ελλάδος 2015-2016, θα διεξαχθεί με το σύστημα Baker.  
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Κάθε Σύλλογος έχει δικαίωμα να συμμετάσχει με μία (1) ανδρική και μία (1) 
γυναικεία ομάδα, που θα αποτελείται από επτά (7) αθλητές/ριες (5+2 

αναπληρωματικούς/ές) αντίστοιχα.  

 
Οι Σύλλογοι θα αγωνιστούν σε είκοσι (20) προκριματικά παιχνίδια, τέσσερα 

(4) σετ των πέντε (5) παιχνιδιών.  
Στην επόμενη φάση προκρίνονται οι δεκαέξι (16) πρώτες ανδρικές και οι 

οκτώ (8) πρώτες γυναικείες ομάδες σε σύνολο κορινών.  
Σε περίπτωση ισοπαλίας στην προκριματική φάση, την καλύτερη θέση 

καταλαμβάνει ο Σύλλογος με το καλύτερο τελευταίο παιχνίδι, προτελευταίο 
παιχνίδι κ.ο.κ.  

 
Οι προκριθείσες ομάδες, θα αγωνιστούν μέχρι τον τελικό σε νοκ – άουτ 

αγώνες μέχρι πέντε (5) παιχνιδιών, με αντίπαλα ζευγάρια που θα προκύψουν 
έπειτα από κλήρωση που θα διεξάγεται πριν από κάθε φάση.  

Νικητής σε κάθε αγώνα είναι ο Σύλλογος που θα φτάσει πρώτος στις 3 νίκες. 
Σε περίπτωση ισοπαλίας αυτή θα λύνεται με μία βολή του τελευταίου 

αθλητή/τριας κάθε ομάδας, εάν υπάρξει πάλι ισοπαλία του προτελευταίου 

κ.ο.κ.  
 

Ομάδες που αποκλείονται στον ίδιο γύρο κατατάσσονται με βάση την θέση 
που κατέλαβαν στην προκριματική διαδικασία. 

 
 
 

 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
 
 
 

Οι Σύλλογοι, από τις διοργανώσεις: Διασυλλογικοί Ατομικοί Περιφερειακοί 

γύροι, Δυάδες, Πανελλήνια Ομαδικά Πρωταθλήματα, Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Νέων – Νεανίδων και Κύπελλο Ελλάδος, θα λαμβάνουν ειδική 

βαθμολογία ανά θέση κατάταξης και ανά συμμετοχή, που θα προσμετράται 
στην συνολική βαθμολογία Συλλόγων και θα ανακηρύξει τον ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ 

ΣΥΛΛΟΓΟ, Δευτεραθλητή και Τριταθλητή Σύλλογο της Αγωνιστικής Περιόδου 
2015 – 2016. 

 
 

 Ο αναλυτικός τρόπος ατομικής και Συλλογικής βαθμολόγησης, αναφέρεται 
σε επόμενο κεφάλαιο της Προκήρυξης Αγώνων 2015 - 2016 

 

 



 

Αναλυτική Προκήρυξη Αγωνιστικού Προγράμματος 2015-2016 /σελ.  12 

  

 
ΕΘΝΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 

 
 

 
 

Οι Ελληνικές αντιπροσωπευτικές Αποστολές, την Αγωνιστική Περίοδο 2015-
2016, θα συμμετέχουν σε εκτός Ελλάδας διοργανώσεις, μόνο εάν οι 

συνθήκες το επιτρέπουν. 

  
Στόχος είναι οι Έλληνες αθλητές και αθλήτριες, να λάβουν μέρος, σε 

τουλάχιστον τρεις (3) διεθνείς διοργανώσεις.  
 

Οι προκρίσεις για τα διάφορα πρωταθλήματα (Ευρωπαϊκά ή Παγκόσμια) θα 
γίνονται με αγώνες επιλογής (trials), εκτός εάν κριθεί αναγκαίο και μόνο εάν 

δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση, με απευθείας επιλογή από τους 
Εθνικούς Προπονητές.  

 
 Ανακοινώνεται ότι για την Αγωνιστική Περίοδο 2015 - 2016, Εθνικοί 

Προπονητές - έπειτα από την ευγενική προσφορά τους προς το Ελληνικό 
Μπόουλινγκ - ορίζονται οι κοι Μαραγκός Λεωνίδας και Αλλαλούφ Τζόζεφ, 

τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά τους στο άθλημα.  
 

Στους αγώνες επιλογής (trials) των αθλητών και αθλητριών που θα 

αποτελούν τις Ελληνικές Εθνικές Αποστολές , έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι 
αθλητές και αθλήτριες κατηγορίας A Bowlers.  

 
Για τους άντρες Α bowlers θα παίρνουν μέρος οι 24 πρώτοι αθλητές στην 

βαθμολογία με ποσοστιαία συμμετοχή ανά περιφέρεια ανάλογα τον συνολικό 
αριθμό συμμετοχών Α bowlers. 

 
Για τις γυναίκες Α bowlers θα παίρνουν μέρος οι 12 πρώτες αθλήτριες στην 

βαθμολογία με τα ιδία ακριβώς κριτήρια με τους άντρες. 
 

Για την κατηγορία Νέων – Νεανίδων ο τόπος και ο τρόπος συμμετοχής στους 
αγώνες επιλογής (trials) θα ανακοινωθεί μέχρι τις 31/12/2015. 

 
Οι αίθουσες διεξαγωγής των αγώνων επιλογής (trials) και ο τρόπος 

διεξαγωγής τους (format), θα ανακοινώνεται το αργότερο δέκα πέντε (15) 

ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία διεξαγωγής τους και πάντα, 
κατόπιν της σχετικής εισηγήσεως των Εθνικών Προπονητών. 
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ΑΤΟΜΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
 
Όλοι οι αθλητές και αθλήτριες, θα λαμβάνουν βαθμούς με την συμμετοχή 

τους στις διοργανώσεις που περιλαμβάνει το αγωνιστικό πρόγραμμα της 

περιόδου 2015-2016. Το σύνολο της βαθμολογίας αυτής, θα καθορίσει την 
πρόκριση του στις τελικές διοργανώσεις ανά κατηγορία και φύλλο σύμφωνα 

με τον αριθμό πρόκρισης που θα ανακοινωθεί όπως ορίζει η αναλυτική 
προκήρυξη των αγώνων. 

Οι βαθμοί που μπορούν να λάβουν οι αθλητές και αθλήτριες ανά διοργάνωση 
περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα: 

  

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

μισός (0,5) βαθμός ανά παιχνίδι/ μέγιστος αριθμός βαθμών:    
σαράντα πέντε (45) 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ    
ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΑΤΟΜΙΚΟΙ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΓΥΡΟΙ 
 

2 βαθμοί η συμμετοχή στον διασυλλογικό ατομικό γύρο                                               
1 βαθμός επιπλέον για πρόκριση τελικά                                                                               
1 βαθμός επιπλέον πρόκριση στους  16                                                                                          
1 βαθμός επιπλέον πρόκριση στους 8                                                                                                       

1 βαθμός επιπλέον πρόκριση στους   4                                                                                          
1 βαθμός επιπλέον κατάκτηση της τρίτης (3ης) θέσης                                                                              

1 βαθμός επιπλέον κατάκτηση της δεύτερης (2ης) θέσης                                               
2 βαθμούς επιπλέον κατάκτηση της πρώτης (1ης) θέσης                                                        

Μέγιστος αριθμός βαθμών ανά πανελλήνιο διασυλλογικό ατομικό 
περιφερειακό γύρο : δέκα (10) βαθμοί 

 

Οι βαθμοί που θα αποδοθούν σύμφωνα με τον καθορισμένο τρόπο 
υπολογισμού τους, ανά αθλητή/ρια και ανά κατηγορία, στον 5ο και 6ο 
Διασυλλογικό Ατομικό Περιφερειακό γύρο, θα πολλαπλασιαστούν με 

τον συντελεστή 2 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 
ΝΕΩΝ - ΝΕΑΝΙΔΩΝ 

 

αποδίδονται οι βαθμοί που περιγράφονται στην προκήρυξη της 

διοργάνωσης "Πανελλήνιο πρωτάθλημα Νέων- Νεανίδων 2015-2016 " 

και δεν προσμετρούνται στην ατομική βαθμολογία αθλητών/ριων 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ              
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ SENIORS 

 

δεν αποδίδονται βαθμοί στην ατομική βαθμολόγηση 
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 
 

 Οι Σύλλογοι, θα λάβουν βαθμούς σύμφωνα με την συμμετοχή και τις 
επιδόσεις των αθλητών και αθλητριών τους στις ατομικές και ομαδικές 

διοργανώσεις που περιλαμβάνει το Αγωνιστικό Πρόγραμμα της περιόδου 2015 

– 2016.  
 Το σύνολο της βαθμολογίας αυτής, θα καθορίσει τον Πρωταθλητή, 

Δευτεραθλητή και Τριταθλητή Σύλλογο της Αγωνιστικής Περιόδου 2015 – 
2016, καθώς επίσης και την τελική κατάταξη όλων των εγγεγραμμένων στην 

Ε.Γ.Ο. Συλλόγων, που θα κατατεθεί στο αρμόδιο τμήμα της Γενικής 
Γραμματείας Αθλητισμού.  

 
Οι βαθμοί που μπορούν να λάβουν οι Σύλλογοι, ανά διοργάνωση, 

περιγράφονται παρακάτω: 
 

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΛΚΟΙ ΓΥΡΟΙ 

Έναν (1) βαθμό, για κάθε ολοκληρωμένη συμμετοχή (6 παιχνίδια) στην προκριματική 

φάση, αθλητή ή αθλήτριας, στους Διασυλλογικούς Περιφερειακούς Ατομικούς Γύρους 

Επιπλέον βαθμούς (bonus), για τους τέσσερις (4) πρώτους 

αθλητές/ριες της τελικής κατάταξης (final 4), για κάθε 

κατηγορία (A ‐ B ‐ C Bowlers) ξεχωριστά 

1η θέση 8 βαθμοί 

2η θέση 6 βαθμοί 

3η θέση 4 βαθμοί 

4η θέση 2 βαθμοί 

 
 

ΔΥΑΔΕΣ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ  

 

Έναν (1) βαθμό, για τον κάθε αθλητή ή αθλήτρια που αποτελεί την δυάδα με την 
προϋπόθεση την ολοκληρωμένη συμμετοχή (12 παιχνίδια / δυάδα) στην προκριματική 

φάση (σύνολο βαθμών δυάδας: δύο / 2) 

Επιπλέον βαθμούς (bonus), για τις τέσσερις (4) πρώτες 

δυάδες της τελικής κατάταξης (final 4), για κάθε κατηγορία (A 

‐ B ‐ C Bowlers) ξεχωριστά 

1η θέση 10 βαθμοί 

2η θέση 8 βαθμοί 

3η θέση 6 βαθμοί 

4η θέση 4 βαθμοί 
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤ/ΜΑ ΝΕΩΝ – ΝΕΑΝΙΔΩΝ (JUNIORS) 

 
Οι Σύλλογοι όλης της Επικράτειας, που συμβάλουν στην ανάπτυξη του αθλήματος με την 

δημιουργία και λειτουργία τμημάτων Νέων – Νεανίδων (Junior), θα επιβραβεύονται, 
λαμβάνοντας δύο (2) βαθμούς για την κάθε συμμετοχή αγοριού ή κοριτσιού, στις 

διοργανώσεις του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Νέων ‐ Νεανίδων 2015-2016 
(ανεξάρτητα εάν ολοκλήρωσε τα έξι / 6 παιχνίδια της προκριματικής φάσης) 

 

Επιπλέον βαθμούς (bonus), για τις τέσσερις (4) πρώτες θέσεις 

της τελικής κατάταξης (final 4), για την κάθε κατηγορία, όπως 
αυτή ορίζεται από τους διοργανωτές του "Πανελληνίου 

Πρωταθλήματος Νέων-Νεανίδων 2015-2016" 

1η θέση 10 βαθμοί 

2η θέση 8 βαθμοί 

3η θέση 6 βαθμοί 

4η θέση 4 βαθμοί 

 
 

 
 

 

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑΔ. ΠΡΩΤ/ΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 

       
Α’ ΕΘΝΙΚΗ                     

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
 

 Β’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

 

 ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ & ΚΡΗΤΗ ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ  

1η Θέση 800 

 

1η θέση 300 1η θέση 300 

2η θέση 700 

 

2η θέση 250 2η θέση 250 

3η Θέση 600 

 

3η θέση 200 3η θέση 200 

4η Θέση 550 

 

4η θέση 150 4η θέση 150 

5η Θέση 500 

 

5η θέση 100 5η θέση 100 

6η Θέση 450 

 

••• 100 ••• 100 

7η Θέση 400 

 
••• 100 ••• 100 

8η Θέση 380 

 
••• 100 ••• 100 

9η Θέση 360 

 
••• 100 ••• 100 

10η Θέση 340 

 
••• 100 ••• 100 

11η Θέση 320 

     12η Θέση 300 
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 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑΔ. ΠΡΩΤ/ΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

       
 Α’ ΕΘΝΙΚΗ                     

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
 

 Β’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  

 

  ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ & ΚΡΗΤΗ ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ   

1η Θέση 700 

 

1η θέση 200 1η θέση 200 

2η θέση 600 

 

2η θέση 150 2η θέση 150 

3η Θέση 500 

 

3η θέση 100 3η θέση 100 

4η Θέση 400 

 

4η θέση 80 4η θέση 80 

5η Θέση 350 

 

5η θέση 60 5η θέση 60 

6η Θέση 300 

 

6η θέση 50 ••• 50 

7η Θέση 250 

 
••• 50 ••• 50 

8η Θέση 240 

 
••• 50 ••• 50 

9η Θέση 220 

 
••• 50 ••• 50 

10η Θέση 200 

 
••• 50 ••• 50 

 
 

 
 

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΔΡΩΝ & ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

        
ΑΝΔΡΕΣ 

 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

        
Α' ΦΑΣΗ Β' ΦΑΣΗ ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ  

 
Β' ΦΑΣΗ ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ  

Όλοι οι 
συμμετέχοντες 
Σύλλογοι που 

αποκλείστηκαν 
στην Α' Φάση 
(θέσεις 9 ‐ 16) 

Όλοι οι 
συμμετέχοντες 
Σύλλογοι που 

αποκλείστηκαν 
στην Β' Φάση 
(θέσεις 5 ‐ 8) 

1η Θέση 700 ΒΑΘΜΟΙ 

 

Όλοι οι 
συμμετέχοντες 
Σύλλογοι που 

αποκλείστηκαν 
στην Β' Φάση 
(θέσεις 5 ‐ 8) 

1η Θέση 600 ΒΑΘΜΟΙ 

2η θέση 550 ΒΑΘΜΟΙ 

 

2η θέση 450 ΒΑΘΜΟΙ 

3η Θέση 
400 ΒΑΘΜΟΙ 

 

3η Θέση 
300 ΒΑΘΜΟΙ 

4η Θέση 

 

4η Θέση 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

200 ΒΑΘΜΟΙ 300 ΒΑΘΜΟΙ   
 

200 ΒΑΘΜΟΙ   

  
 

  

 


