
 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ  ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

2015 

Πιο κάτω αναφέρονται οι Αγωνιστικοί Κανονισμοί που αφορούν το Παγκύπριο 
Πρωτάθλημα  2015.  Οι κανονισμοί, ή οδηγίες, και ή σημειώσεις έχουν ισχύ και 
εφαρμόζονται μόνο για το συγκεκριμένο Πρωτάθλημα. 

1. ΤΟΠΟΣ/ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
 
Το Παγκύπριο Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε δύο ημέρες ως εξής: 
Σάββατο  23/1/16  KYKKO BOWLING CENTER, ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
Κυριακή   24/1/16  ROCK N BOWL,  ΛΑΡΝΑΚΑ 

 

2. ΩΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ/ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ  ΟΜΑΔΩΝ 
 
Σάββατο  23/1/16  Έναρξη  10.00 π.μ.  
 Ώρα προσέλευσης ομάδων 09.00 π.μ 
Κυριακή  24/1/16  Έναρξη  10.00 π.μ. 
Ώρα προσέλευσης ομάδων 09.00 π.μ. 
 
Θα υπάρξει διάλειμμα μίας ώρας, και τις δύο ημέρες, μετά την 
ολοκλήρωση του τρίτου παιχνιδιού όλων των αγώνων. 
 

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ/ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ 
 
Όλες οι ομάδες θα καταβάλουν σαν δικαίωμα συμμετοχής €75.00, έκαστη. 
Οι ομάδες θα καταβάλουν το κόστος των παιχνιδιών που θα διαγωνιστούν, 
και που είναι για το Κύκκο Bowling  €3.55 το παιχνίδι ανά παίκτη, και για 
το ROCK N BOWL  €3.50 το παιχνίδι ανά παίκτη. 
Τα πιο πάνω ποσά θα καταβληθούν προς τον ταμία της Ομοσπονδίας πριν 
από την έναρξη των αγώνων. 



 

4. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 
 
Τους αγώνες θα διαιτητεύσουν άτομα που θα ορίσει η Ομοσπονδία. 

 

5. TOURNAMENT  MANAGER 
 
Tournament manager ορίζεται ο Κυριάκος Αλκιβιάδης, Οργανωτικός 
Γραμματέας της Ομοσπονδίας. 

 

6. ΛΑΔΙΑΣΜΑ 
 
Τα λαδιάσματα  θα τοποθετηθούν και στα δύο bowling center το αργότερο 
μέχρι τις 15/1/16, και θα είναι στη διάθεση των ομάδων για προπόνηση, 
μετά από συνεννόηση με το κάθε bowling center. 

 

7. ΔΕΛΤΙΑ  ΥΓΕΙΑΣ  
 
Όλοι οι αθλητές των ομάδων θα πρέπει να είναι κάτοχοι Δελτίου Υγείας 
Αθλητών, του Α.Σ.Υ.Α ΚΟΑ, το οποίο να είναι σε ισχύ. 
Οι αθλητές θα φέρουν μαζί τους το πρωτότυπο δελτίο υγείας για έλεγχο. 
Δε θα επιτραπεί σε κανένα αθλητή να συμμετάσχει εάν  δεν παρουσιάσει 
το Δελτίο Υγείας του. 

 

8. ΣΤΟΛΗ/ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ 
 
Οι ομάδες θα πρέπει να παρουσιαστούν με ομοιόμορφη στολή. 
Για το πάνω μέρος της στολής επιτρέπονται φανέλες με μανίκι ή 
υποκάμισα (άνδρες – γυναίκες), και για το κάτω μέρος της στολής μακριές 
φόρμες – παντελόνια.  Απαγορεύονται αμάνικες φανέλες και κοντά 
υποκάμισα. 
Οι γυναίκες αθλήτριες μπορούν να αγωνιστούν με φούστα μέχρι το 
γόνατο.  Μπορούν επίσης να φορούν κολάν ή φόρμα, πάντοτε όλα του 
ιδίου χρώματος με την υπόλοιπη ομάδα τους. 
Οι ομάδες επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ταυτόχρονα είτε παντελόνι είτε 
φόρμα, του ιδίου χρώματος. 

 



9. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
 
Σε περίπτωση ενστάσεων, ή οποιασδήποτε ερμηνείας των κανονισμών 
ή/και των αποφάσεων των διαιτητών, τον τελικό λόγο θα έχει ο 
tournament manager. 
Η απόφαση  θα είναι τελεσίδικη. 

 

10.  ΤΡΟΠΟΣ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
 
Α)  Το πρωτάθλημα θα γίνει σε δύο φάσεις. 
1η  Φάση  ΄΄Προκριματικά΄΄,  2η  Φάση  ΄΄Τελική΄΄. 
 
Β)  Στην 1η  Φάση θα λάβουν μέρος 12 ομάδες.( Τρείς ομάδες από τους 4 
Επαρχιακούς Ε.Σ.ΜΠΟ. ΛΕΜΕΣΟΥ, Ε.Σ.ΜΠΟ. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ, Ε.Σ.ΜΠΟ. 
ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ, ROCK N BOWL ΛΑΡΝΑΚΑΣ.) 
 
Γ)  Στη φάση αυτή οι 12 ομάδες θα τοποθετηθούν σε 2 ομίλους των 6 
ομάδων έκαστος. 
Η περσινή Παγκύπρια Πρωταθλήτρια καθώς και η περσινή Φιναλίστ θα 
τοποθετηθούν επικεφαλής των 2 ομίλων, μία σε κάθε όμιλο. 
Οι υπόλοιπες 10 ομάδες θα τοποθετηθούν στους 2 ομίλους μετά από 
κλήρωση. (5 σε κάθε όμιλο) 
 
Δ)  Στη φάση αυτή όλες οι ομάδες θα δώσουν 1 αγώνα ενός παιχνιδιού, με 
όλες τις ομάδες του ομίλου τους. Σύνολο πέντε παιχνίδια κάθε ομάδα. 
 
Ε)  Η κατάταξη θα γίνει με το σύστημα βαθμολογίας. 
Η νίκη σε κάθε αγώνα παίρνει 2 βαθμούς, η ισοπαλία 1. 
Οι τέσσερις πρώτες ομάδες από τον 1ο  Όμιλο, και οι 4 πρώτες ομάδες από 
τον 2ο  Όμιλο, προκρίνονται στη 2η  Τελική Φάση. 
 
ΣΤ)  Οι ομάδες θα μετακινούνται μετά από κάθε αγώνα ως εξής: 
Η ομάδα που αγωνίζεται στο μονό αριθμό διαδρόμου( 5,7,9,11,13,15) θα 
μετακινείται δύο διαδρόμους δεξιά. 
Η ομάδα που αγωνίζεται στο ζυγό αριθμό διαδρόμου (6,8,10,12,14,16) θα 
μετακινείται δύο διαδρόμους αριστερά. 
 
 
 
Η)  Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ 2 ή περισσοτέρων ομάδων, 



      της κάθε φάσης θα ισχύουν τα πιο κάτω κριτήρια: 
Κριτήριο   1ον   Ο μεταξύ των δύο ή περισσοτέρων ομάδων αγώνας. 
Κριτήριο  2ον  Το σύνολο κορυνών της ομάδας σε όλους τους αγώνες της. 
Κριτήριο     3ον  Το μεγαλύτερο (high game) ατομικό παιχνίδι των αθλητών 
                          της ομάδας.  
Κριτήριο   4ον  Εάν μετά και τα πιο πάνω κριτήρια εξακολουθεί να  
                         υφίσταται  ισοβαθμία, τότε διεξάγεται κλήρωση μεταξύ των 
                         ισοβαθμισμέμων ομάδων. 
 
Θ)  Στην 2η  Φάση΄΄Τελική οι 8 ομάδες θα αγωνιστούν σε αγώνες ενός παιχνιδιού 
      μεταξύ τους, όλοι με όλους. 
      Στη φάση αυτή θα χρησιμοποιηθεί το σύστημα βαθμολογίας όπως πιο πάνω,  
      και η τελική κατάταξη θα ανακηρύξει και τον Πρωταθλητή  2015. 
      Τα κριτήρια στη περίπτωση ισοβαθμίας ισχύουν όπως πιο πάνω στην 
      Υποπαράγραφο  (Η)  
 
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΟΟΥΛΙΝΚ 
 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ  ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 
 
ΟΡΓ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (ΕΦΟΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ) 
 


