
 

Προς :   Όλα τα Σωματεία, αθλητές και αθλήτριες  της Κ.Ο.ΜΠΟ. 

Προσωπική επιστολή, ΑΠΟΦΑΣΗ, του Προέδρου για τους Μεσογειακούς Αγώνες 
MBC. 

Την απόφαση μου αυτή την παίρνω, για πρώτη φορά, με ότι τούτο συνεπάγεται 
για μένα. 

Με όλο το σεβασμό προς όλα τα μέλη του Δ.Σ. και χωρίς να θέλω να μειώσω ή να 
αγνοήσω κανένα τους, έχω διαβουλευτεί με την υποεπιτροπή αγώνων για τα πιο 
κάτω: 

Μετά από ενημέρωση από τους διοργανωτές των MBC από την Μπολόνια 
Ιταλίας, σε προσωπικό επίπεδο, η προκήρυξη που σας στάλθηκε  την 1/3/16 
ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ παντελώς. 

Είμαστε υποχρεωμένοι μέχρι τις 25/3/16 να δηλωθεί η αποστολή της Εθνικής, 
για την κράτηση ξενοδοχείου, ενημερωτικό βιβλιάριο αποστολών κ.λπ. λόγω του 
ότι παρατηρείται το φαινόμενο κάποιες χώρες να προσπαθούν να βολευτούν 
από μόνες τους για μετάβαση και διαμονή τους. 
Επίσης όσο ο καιρός παρέρχεται τα αεροπορικά εισιτήρια αυξάνονται ραγδαία. 

Μετά από συμφωνία με τα Bowling centers σας παραθέτω την νέα προκήρυξη η 
οποία αφορά μόνο την αποστολή μας για το MBC. 

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ  ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ  ΕΘΝΙΚΗΣ  ΟΜΑΔΑΣ 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Η  Κυπριακή Ομοσπονδία Μπόουλινγκ προκηρύσσει τον διαγωνισμό 
προεπιλογής της Εθνικής Ομάδας της Κύπρου, για την συμμετοχή της Κύπρου 
στους Μεσογειακούς αγώνες MBC 

 

 



1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ/ ΩΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, την Τρίτη 15/3/16 ώρα 8.00μμ, το 
Σαββατοκύριακο 19 – 20/3/16 ώρα 9.30 πμ, και, την Τρίτη  22/3/16 ώρα 
8.00μμ. 
 

2.  ΤΟΠΟΣ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
Ο διαγωνισμός θα γίνει την Τρίτη 15και την Τρίτη 22/3/16 στο ROCK N 
BOWL Λάρνακα και το Σαββατοκύριακο 19 – 20/3/16 στο GALACTICA 
BOWLING CENTER στη Λεμεσό. 
 

3.  ΚΟΣΤΟΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ/ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ 
Δεν θα υπάρχει κόστος συμμετοχής. 
Το κόστος παιχνιδιών θα καταβληθεί από τους αθλητές. Ενημερωτικά το κόστος 
ανά παιχνίδι είναι € 3.50. Επιπρόσθετα οι επιλεγόμενοι αθλητές που θα 
εξασφαλίσουν θέση για την Εθνική (2 άνδρες και 2 γυναίκες) θα κληθούν να 
καταβάλουν το κόστος μετάβασης (αεροπορικά εισιτήρια), διαμονής 
(ξενοδοχείο), μεταφορά μπαλών και διατροφής τους. 
  Η Κυπριακή Ομοσπονδία Μπόουλινγκ θα καταβάλει το δικαίωμα 
εγγραφής (entry fee) των αθλητών. 
 Επίσης θα επιχορήγηση μέρος ή και ολόκληρο το ποσό που θα 
καταβάλουν οι αθλητές, εφόσον θα της καταβληθεί η χορηγία από τον 
ΚΟΑ.  
 
 
 

4.  ΣΤΟΛΗ/ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ 
Οι Άνδρες αθλητές θα πρέπει να φορούν στο κάτω μέρος της στολής τους 
φόρμα ή παντελόνι (μέχρι τον αστράγαλο) οποιουδήποτε χρώματος. 
Στο πάνω μέρος της στολής τους θα πρέπει να φορούν φανέλα με μανίκι 
(μέχρι τη μέση του σώματος) ή υποκάμισο μακρυμάνικο, της ομάδας που 
αγωνίζονται στο τοπικό Πρωτάθλημα τους. 
 
Οι γυναίκες αθλήτριες θα πρέπει να φορούν στο κάτω μέρος της στολής 
τους φούστα μέχρι το γόνατο ή κολάν (μέχρι τον αστράγαλο) 
οποιουδήποτε χρώματος. 
Στο πάνω μέρος της στολής τους θα πρέπει να φορούν φανέλα με μανίκι 
(μέχρι τη μέση του σώματος) της ομάδας που αγωνίζονται στο τοπικό 
Πρωτάθλημα τους. 
 
 



 
 

5.  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός για όλους τους αθλητές/αθλήτριες, που 
είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο μελών των Σωματείων, όπως αυτά έχουν 
κοινοποιηθεί στην Ομοσπονδία. 
Όλοι οι αθλητές/αθλήτριες που θα λάβουν μέρος θα πρέπει να είναι 
κάτοχοι Δελτίου Υγείας Αθλητών του ΑΣΥΑ ΚΟΑ σε ισχύ, και το οποίο θα 
πρέπει να παρουσιάσουν πριν από την έναρξη των αγώνων.(Προτότυπο) 
 

6.  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
Α)   Όλοι οι αθλητές ( άνδρες – γυναίκες ) θα διαγωνιστούν σε 24 παιχνίδια 
σε σύνολο κορυνών. 
Β)   Τα 24 παιχνίδια θα διεξαχθούν σε 2 διήμερα  με 6 παιχνίδια ανά 
ημέρα.  Δεν θα υπάρχει διάλειμμα.  
Γ)   Οι δύο πρώτοι άνδρες και οι δύο πρώτες γυναίκες, στο σύνολο των 24 
παιχνιδιών, θα αποτελέσουν την Εθνική Ομάδα που θα εκπροσωπήσει την 
Κύπρο στους Μεσογειακούς Αγώνες MBC στην Ιταλία. 
Ενημερωτικά σημειώνεται ότι οι Μεσογειακοί Αγώνες  MBC θα γίνουν στην 
BOLOGNA της Ιταλίας από τις 10/4/16 μέχρι τις 17/4/16. 
 

7.  ΛΑΔΩΜΑ  
 Θα χρησιμοποιηθεί το λάδωμα των Μεσογειακών Αγώνων MBC όπως 
αυτό μας έχει αποσταλεί από την Διοργανώτρια Τεχνική Επιτροπή. Δεν θα 
γίνει ξανά λάδωμα ενδιάμεσα των 6 παιχνιδιών. 

 

8.  TOURNAMENT MANAGER 
Tournament Manager ορίζεται ο Κυριάκος Αλκιβιάδης Οργ. Γραμματέας 
της Ομοσπονδίας. 
Ο Tournament Manager δύναται να ορίσει αντικαταστάτη, για 
οποιαδήποτε ημέρα, τυχών κρίνει αναγκαίο. 
 
 
ΣΟΛΩΝΑΣ  ΣΟΛΩΝΟΣ 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.  ΚΟΜΠΟ 
 

 


