ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ AMF
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Μπόουλινγκ προκηρύσσει « διαδικασία επιλογής» των
δύο αθλητών ( ένας άνδρας και μία γυναίκα) που θα λάβουν μέρος στο AMF
BOWLING WORLD CUP.
Το AMF BOWLING WORLD CUP θα γίνει στο SAM’S TOWN, LAS VEGAS, USA, από
τις 13/11/15 – 20/11/15.
1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα μέλη της Κυπριακής Ομοσπονδίας
Μπόουλινγκ, που είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο μελών της Ομοσπονδίας.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των μελών, είναι η κατοχή Δελτίου
Υγείας Αθλητή σε ισχύ, το οποίο θα παρουσιάζεται κατά την εγγραφή.
2. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
Η « διαδικασία επιλογής» θα γίνει στο SPACE BOWLING CENTER από τις
17/9/15 – 27/9/15.
Τελευταία ημερομηνία δηλώσεων συμμετοχής για το AMF ορίζεται η 19/9/15.
(Ανεξάρτητα σε ποιο Squad θα επιλέξει ο αθλητής να ξεκινήσει την προσπάθεια
του.)
Οι συμμετοχές θα δηλώνονται στον Κύριο Ντίνο Σοφοκλέους, ο οποίος έχει
ορισθεί από την Ομοσπονδία.
3. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ
Η «διαδικασία επιλογής» θα συμπεριληφθεί στη διοργάνωση του 1ST Bowling
S.O.F.T. Tour STOP 1, και με βάση τη διαδικασία και τον τρόπο διεξαγωγής του
τουρνουά, όπως αυτά έχουν προκηρυχθεί από αυτό.
Οι αθλητές που θα λάβουν μέρος για το AMF θα μπορούν να ενημερώνονται για
τα αποτελέσματα τους, ταυτόχρονα με την έκδοση των υπολοίπων
αποτελεσμάτων του τουρνουά. Οι δύο πρώτοι αθλητές (Άνδρας – Γυναίκα) θα
εκπροσωπήσουν την Κύπρο στο διαγωνισμό.

4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΟΣ
Για να ισχύσει η «διαδικασία επιλογής» θα πρέπει να υπάρξουν τουλάχιστον 16
συμμετοχές. Αν οι συμμετοχές θα είναι λιγότερες από τον αριθμό αυτό, η
«διαδικασία επιλογής» θα ακυρωθεί, και το κόστος συμμετοχής θα επιστραφεί
στους δηλώσαντες συμμετοχή.
5. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Στη «διαδικασία επιλογής» θα ισχύουν οι κανονισμοί, όροι, προϋποθέσεις κ.λπ.
όπως αυτοί παρατίθενται από το 1ST Bowling SOFT 1st STOP. Ταυτόχρονα θα
ισχύουν και οι κανονισμοί, όροι, και προϋποθέσεις που υπάρχουν στους
εσωτερικούς κανονισμούς της Ομοσπονδίας.
6. ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Το κόστος συμμετοχής ορίζεται στα 100.00 ευρώ. Το ποσό αυτό θα καταβάλλεται
από το μέλος με την δήλωση συμμετοχής του.
7. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η Κυπριακή Ομοσπονδία θα καταβάλει τα έξοδα μετάβασης των αθλητών στο
LAS VEGAS.
Η διαμονή και το Entry fee, στο AMF BOWLING WORLD CUP προσφέρονται από
την διοργανώτρια αρχή. (AMF)
Τα επιπρόσθετα έξοδα (έκδοση άδειας εισόδου VISA, μεταφορά εξοπλισμού
κ.λπ.) θα καταβληθούν από τους δύο αθλητές που θα επιλεγούν.
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