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Ο Ε.Σ.ΜΠΟ. Αμμοχώστου, διοργανώνει το 

 ‘SUMMER FRIENDS TRIO LEAGUE 2016’ 

ΕΝΑΡΞΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΜΑΙΟΥ 2016 

 
Ο Επαρχιακός Σύνδεσμος Μπόουλινγκ Αμμοχώστου διοργανώνει το ανεπίσημο Τουρνουά 

Ομάδων (τριάδων) Μπόουλινγκ “SUMMER FRIENDS TRIO LEAGUE 2016” στο οποίο 

έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλα τα ενεργά μέλη που αγωνίζονταν κατά την περίοδο 2015-16 
στην “FRIENDS LEAGUE” καθώς και φίλοι του σωματείου που δεν αγωνίζονται σε επίσημα 
Πρωταθλήματα των σωματείων τους. Το τουρνουά αποσκοπεί στο να κρατηθούν οι μπόουλερς 
σε αγωνιστικούς ρυθμούς κατά την 5μηνη διακοπή των Πρωταθλημάτων του σωματείου, αλλά 
παράλληλα να απολαύσουν και το μπόουλινγκ σε λιγότερο αγχωτικούς ρυθμούς. 
  

 Στο τουρνουά θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής μέχρι και δώδεκα (12) ομάδες. Θα τηρηθεί 
αυστηρά σειρά προτεραιότητας.  

 Για να εγγραφεί ομάδα και να έχει δικαίωμα συμμετοχής, θα πρέπει να έχει στις τάξεις της 
τουλάχιστον 3 (τρεις) παίκτες με μέγιστο αριθμό 5 (πέντε) παικτών. Η κάθε ομάδα έχει 
δικαίωμα να εντάξει στο δυναμικό ΜΟΝΟΝ 1 (έναν) μπόουλερ που κατά τη φετινή περίοδο 
2015-16 αγωνιζόταν στο Πρωτάθλημα της PREMIER LEAGUE του σωματείου. 
Σε κάθε αγωνιστική μπορούν να αγωνιστούν όλοι οι παίκτες. Στο 2ο και 3ο παιχνίδι (Game) 
οι ομάδες μπορούν να πραγματοποιήσουν όσες αλλαγές επιθυμούν. 

 Οι δηλώσεις συμμέτοχής ομάδας (Δ.Σ.Ο.) θα πρέπει να παραδοθούν στο Δ.Σ. το αργότερο 
μέχρι το Σάββατο 16 Απριλίου 2016. Το Δ.Σ. διατηρεί το δικαίωμα όπως μην αποδεχθεί τη 
συμμετοχή κάποιας ομάδας χωρίς να υποχρεούται να δώσει εξηγήσεις. 

 Στη δηλώσεις συμμέτοχής ομάδας (Δ.Σ.Ο.), τα ονόματα των παικτών που απαρτίζουν την 
ομάδα, θα πρέπει να γράφονται ολογράφως, καθώς επίσης δίπλα από το όνομα του στην 
ειδική στήλη, ο κάθε παίκτης πρέπει να υπογράψει τη δήλωση επιβεβαιώνοντας με αυτό τον 
τρόπο ότι επιθυμεί να αγωνιστεί με τη συγκεκριμένη ομάδα. 

 Το δικαίωμα εγγραφής ομάδας για συμμετοχή στο Τουρνουά ορίζεται στα €10,00 και το 
δικαίωμα συμμετοχής παικτών ορίζεται επίσης στα €10,00 ανά παίκτη. Με την παράδοση 
της Δ.Σ.Ο. θα πρέπει να καταβληθούν και το ανάλογο αντίτιμο.  

 Το κόστος της κάθε αγωνιστικής ανέρχεται στα €30 ανά ομάδα. 

 Θα δοθεί Handicap για όσους μπόουλερς έχουν Average μικρότερο του 170 με μέγιστο 
Handicap τις 25 κορύνες (145-170). 
 
Θα ισχύσει το σύστημα βαθμολόγησης “American Individual Match Point System” όπως 
αυτό περιγράφεται πιο κάτω: 
 

 Κάθε αγωνιστική συνάντηση μεταξύ 2 (δύο) ομάδων αποτελείται από 3 (τρία) παιχνίδια και 
μοιράζονται συνολικά 17 (δεκαεπτά) βαθμοί - το κάθε παιχνίδι διεξάγεται με τη συμμετοχή 
3 (τριών) παικτών από κάθε ομάδα. 
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 Σε κάθε παιχνίδι, ο παίκτης της κάθε ομάδας αγωνίζεται εναντίον του παίκτη της αντιπάλου 
ομάδας που βρίσκεται στην αντίστοιχη θέση της οθόνης και ο νικητής κερδίζει για 
λογαριασμό της ομάδας του 1 (ένα) βαθμό.  

 Η νικήτρια, στο σύνολο κορυνών (Pins), ομάδα κάθε παιχνιδιού κερδίζει 2 (δύο) βαθμούς. 

 Η ομάδα που θα συγκεντρώσει το μεγαλύτερο σύνολο κορυνών (Pins) στον αγώνα, κερδίζει 
επιπρόσθετα 2 (δύο) βαθμούς. 

 Σε περίπτωση ισοπαλίας μεταξύ δύο αντιπάλων παικτών σε ένα παιχνίδι, οι παίκτες θα 
κερδίζουν για λογαριασμό των ομάδων τους από ½ (μισό) βαθμό σε κάθε περίπτωση. 

 Σε περίπτωση ισοπαλίας σε ένα αγώνα ή στο σύνολο των κορυνών (Pins) του αγώνα, οι 
ομάδες θα μοιράζονται από 1 (ένα) βαθμό σε κάθε περίπτωση. 

 Στις περιπτώσεις των αλλαγών παικτών (μεταξύ 1ου – 2ου παιχνιδιού και μεταξύ 2ου – 3ου 
παιχνιδιού) δεν θα υπάρξουν οποιοιδήποτε περιορισμοί. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

        Δια Διοικητικό Συμβούλιο   
 
 
 

 
Ντίνος Σοφοκλέους                                                    
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Σ.Μ.Α. 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 

 

Το αγωνιστικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο,  
αναλόγως του αριθμού των συμμετεχόντων ομάδων. 

 
* Τον μήνα Αύγουστο ΔΕΝ θα υπάρξει επίσημη αγωνιστική δραστηριότητα. 

ΕΠΑΘΛΑ: 

 

 

Τα έπαθλα θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο,  
αναλόγως του αριθμού των συμμετεχόντων ομάδων και παικτών. 


