
 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ  ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ  ΚΥΠΕΛΛΟΥ 

2015 

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

1. ΤΟΠΟΣ/ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
 
Το Παγκύπριο Κύπελλο θα διεξαχθεί σε δύο ημέρες ως εξής: 
Σάββατο  20/2/16  GALACTICA  BOWLING CENTER  ΛΕΜΕΣΟΣ 
Κυριακή   21/2/16  GALACTICA  BOWLING CENTER  ΛΕΜΕΣΟΣ  

 

2. ΩΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ/ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ  ΟΜΑΔΩΝ 
 
Σάββατο  20/2/16   Έναρξη  09.30 π.μ.  
 Ώρα προσέλευσης ομάδων 08.30 π.μ 
Κυριακή  21/2/16  Έναρξη    09.30 π.μ. 
Ώρα προσέλευσης ομάδων  08.30 π.μ. 
 
 

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ/ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ 
 
Όλες οι ομάδες θα καταβάλουν σαν δικαίωμα συμμετοχής €50.00, έκαστη. 
Οι ομάδες θα καταβάλουν το κόστος των παιχνιδιών που θα διαγωνιστούν, 
και που είναι €3.50 το παιχνίδι ανά παίκτη.(€ 17.50 ανά ομάδα ) 
Τα πιο πάνω ποσά θα καταβληθούν προς τον ταμία της Ομοσπονδίας. 

 

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. ΛΑΔΩΜΑ 
 
Τα λάδωμα  θα τοποθετηθεί στο bowling center, στις ημερομηνίες 
13/2/16 ημέρα Σάββατο, 14/2/16 ημέρα Κυριακή, ΜΟΝΟ και θα είναι στη 
διάθεση των ομάδων για προπόνηση, μετά από συνεννόηση με το  bowling 
center. Το λάδωμα που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι το ίδιο που έχει 
χρησιμοποιηθεί στην τελική φάση του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος, που 
έγινε στο ROCK N BOWL BOWLING CENTER στη Λάρνακα. 

 

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  ομοιόμορφες στολές. 
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. 
Σημειώνεται ότι πριν την έναρξη των αγώνων θα γίνει έλεγχος για τούτο. 
 

 

 



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 Παγκύπριο Κύπελλο θα γίνει σε δύο ημέρες 
 
Β)  Στην 1η ημέρα θα λάβουν μέρος 9 ομάδες. 
 
Γ)  Οι 9 ομάδες θα αγωνιστούν σε 2 παιχνίδια, σε σύνολο κορυνών. Η 
τελευταία ομάδα, στο σύνολο κορυνών των δύο παιχνιδιών, στη τελική 
κατάταξη, θα αποχωρήσει. Οι υπόλοιπες 8 ομάδες θα συνεχίσουν να 
διαγωνίζονται σε  ένα παιχνίδι, και θα αποχωρεί κάθε φορά η τελευταία 
στην τελική κατάταξη στο σύνολο κορυνών, μέχρι οι ομάδες να 
παραμείνουν 5.  
 
Δ)  Στη 2η  Ημέρα οι 5 ομάδες θα συνεχίσουν να αγωνίζονται σε ένα 
παιχνίδι, και η τελευταία ομάδα στην τελική κατάταξη στο σύνολο 
κορυνών θα αποχωρεί, μέχρι να παραμείνουν 2 ομάδες.  Οι δύο ομάδες θα 
αγωνιστούν, σε ένα παιχνίδι σε σύνολο κορυνών, το οποίο και θα 
αναδείξει την Κυπελλούχο και την φιναλίστ.  
 
 
Ε)  Σε περίπτωση ισοπαλίας στο σύνολο κορυνών  μεταξύ 2 ή περισσοτέρων 
ομάδων,  στους αγώνες κάθε ημέρας θα ισχύει το πιο κάτω κριτήριο: 
 
Οι 2 η περισσότερες ομάδες, θα διαγωνιστούν σε ένα frame, σε μία μπαλιά ο 
κάθε παίκτης, μέχρι την ανάδειξη του νικητή. Η νικήτρια ομάδα συνεχίζει στο 
διαγωνισμό, και η ηττημένη αποχωρεί.  
 
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΟΟΥΛΙΝΚ 
 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ  ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 
 
ΟΡΓ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (ΕΦΟΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ) 
 


