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04 & 05/03/2017

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Στη διοργάνωση συμμετέχουν 8 ομάδες.

Συμμετέχουν όλα τα σωματεία - μέλη της Κ.Ο.ΜΠΟ.

Το κάθε σωματείο συμμετέχει με 1 ομάδα.

Επιπλέον συμμετέχουν 2 ή και 3 ομάδες που αποτελούνται από αθλητές των εθνικών  

κατηγοριών. Η ομοσπονδία ζητά από την αρμόδια επιτροπή δύο ή τρεις ομάδες ούτως ώστε 

να υπάρχει ζυγός αριθμός ομάδων στην διοργάνωση.

Η κάθε ομάδα έχει 6 αθλητές (Άντρες και Γυναίκες) στην αποστολή της. 

Δεν απαιτείται να υπάρχει ελάχιστος αριθμός γυναικών στην αποστολή.

ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Θα υπάρξουν διαγωνισμοί σε 6 κατηγορίες:

1) Ατομικό

2) Διαγωνισμός Δυάδων

3) Διαγωνισμός Τριάδων

4) Διαγωνισμός Τετράδων

5 & 6) Masters Ανδρών & Γυναικών

Δεν υπάρχει διαγωνισμός γυναικών ή μικτών ομάδων. Όλες οι γυναίκες και Νέοι Κ.18 θα έχουν

8 κορύνες χάντικαπ. Εν τούτοις, στην κατηγορία Masters Γυναικών θα προκριθούν οι 4 πρώτες

στον πίνακα των μέσων όρων.

1) ΑΤΟΜΙΚΟ

Στο ατομικό διαγωνισμό συμμετέχουν 4 αθλητές που επιλέγονται από τις ομάδες τους. 

Οι αθλητές θα αγωνιστούν σε 3 παιχνίδια και ο αθλητής με το ψηλότερο σύνολο κορυνών είναι

ο νικητής.

Αν ο χώρος έχει πέραν των 8 διαθέσιμων διαδρόμων, τότε συμμετέχουν και οι 6 αθλητές

κάθε ομάδας.

2) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΩΝ

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν 2 επιλεγμένες δυάδες από κάθε ομάδα. Αγωνίζονται σε 3

παιχνίδια και η δυάδα με το ψηλότερο σύνολο κορυνών είναι η νικήτρια. Μετά από κάθε παιχνίδι η 

κάθε δυάδα δικαιούται μια αλλαγή.  Η κάθε ομάδα δυάδας αποτελείται από 3 παίκτες, 2 που παίζουν

και μια αλλαγή.

3) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΡΙΑΔΩΝ

Στον διαγωνισμό συμμετέχει μια επιλεγμένη τριάδα από κάθε ομάδα. Οι τριάδες θα αγωνιστούν

σε 3 παιχνίδια και η τριάδα με το ψηλότερο σύνολο κορυνών είναι η νικήτρια. Στις τριάδες μετά

από κάθε παιχνίδι μπορεί να γίνουν μέχρι και δυο αλλαγές. Όλοι οι αθλητές της αποστολής μπορούν 

να αγωνιστούν με την τριάδα της ομάδας τους.

4) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΕΤΡΑΔΩΝ

Στον διαγωνισμό συμμετέχει μια επιλεγμένη τετράδα από κάθε ομάδα. Οι τετράδες θα

αγωνιστούν σε 3 παιχνίδια και η ομάδα με το ψηλότερο σύνολο κορυνών θα είναι η νικήτρια.

Μετά από κάθε παιχνίδι θα μπορούν να γίνονται μέχρι 2 αλλαγές.

ALL-STARS, CBF - CLUBS CHAMPIONSHIP

(Διασωματειακό Κύπελλο - All Stars - Κ.Ο.ΜΠΟ.)



5 & 6) MASTERS ΑΝΤΡΩΝ & ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Για κάθε παιχνίδι που παίζουν, οι αθλητές πιστώνονται τις κορύνες που έχουν σημειώσει. Με το

τέλος του διαγωνισμού των Τετράδων, επιλέγονται οι 4 πρώτοι άντρες και οι 4 πρώτες γυναίκες

με το ψηλότερο μέσο όρο. Για να ληφθεί υπόψη κάποιος αθλητής θα πρέπει να έχει αγωνιστεί

σε τουλάχιστον 6 παιχνίδια και να έχει συμμετάσχει στις τετράδες σε τουλάχιστον 2 παιχνίδια.

Ο αθλητής με τον ψηλότερο μέσο όρο προκρίνεται στον Τελικό. 

Ο αθλητής με τον δεύτερο ψηλότερο μέσο όρο προκρίνεται στον Ημιτελικό

Οι αθλητές στη θέση 3 και 4 αγωνίζονται αναμεταξύ τους σε 1 παιχνίδι. Ο νικητής

προκρίνεται στον Ημιτελικό.

Στον Ημιτελικό, οι 2 αθλητές αγωνίζονται σε ένα παιχνίδι και ο νικητής προκρίνεται στον Τελικό.

Στον Τελικό, οι 2 αθλητές αγωνίζονται σε δύο παιχνίδια, με το τέλος των οποίων, αυτός με 

το ψηλότερο σύνολο κορυνών είναι ο νικητής του Masters.

Διεξάγονται παράλληλα δύο τελικές φάσεις, μια για τους Άντρες και μια για τις Γυναίκες.

ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ - ΙΣΟΠΑΛΙΑ

Στους διαγωνισμούς, ατομικό, διπλό, τριάδες και τετράδες, όπου υφίσταται ισοβαθμία, αυτή λύεται

με βάση το τελευταίο ψηλότερο παιχνίδι, μετά το δεύτερο τελευταίο κ.ο.κ.

Στην τελική κατάταξη, όπου υφίσταται ισοβαθμία μεταξύ των σωματείων, αυτή λύεται με βάση 

την κατάταξη στο διαγωνισμό τετράδων, όπου η ομάδα που τερμάτισε πιο ψηλά στον διαγωνισμό

αυτό, τοποθετείται πάνω από την ομάδα με την οποία ισοβαθμεί στην τελική κατάταξη.

Στην τελική φάση των Masters η ισοπαλία λύεται με roll off μια μπαλιά ο κάθε παίκτης, όπου

οι μπαλιές ρίχονται στον ένα διάδρομο μόνο, εκ των δύο όπου γινόταν ο αγώνας, ο οποίος επιλέγεται 

από τον αθλητή που ήταν πιο ψηλά στην κατάταξη των μέσων όρων. Επίσης ο αθλητής επιλέγει

αν θα ρίξει πρώτος ή δεύτερος.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Βάσει των κατατάξεων των αθλητών τους στο Ατομικό και Masters και των ομάδων τους

στις κατηγορίες 2 έως και 4, τα σωματεία πιστώνονται βαθμούς. Στο ατομικό και Masters

τα σωματεία πιστώνονται και τους βαθμούς των αθλητών τους που συμμετέχουν στις Εθνικές

Κατηγορίες. 

Οι ομάδες των Εθνικών Κατηγοριών (ως ομάδες) εξαιρούνται της βαθμολόγησης.

Οι βαθμοί για κάθε διαγωνισμό δίνονται ως εξής:

Πρώτη θέση 10

Δεύτερη θέση 7

Τρίτη θέση 5

Τέταρτη θέση 2

Πέμπτη θέση και  κάτω 1

Με την λήξη και των Masters το σωματείο με τους περισσότερους βαθμούς ανακηρύσσεται

ως ο "ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΔΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ALL STARS Κ.Ο.ΜΠΟ. " της χρονιάς.

Το σωματείο-πρωταθλητής, λαμβάνει πολύτιμο τρόπαιο και τιμητική πλακέτα. (Τα ακόλουθα δυο 

σωματεία, λαμβάνουν τιμητική πλακέτα.) Το σωματείο- πρωταθλητής θα διατηρήσει στην

κατοχή του το βαρύτιμο έπαθλο για ένα χρόνο και το παραδίδει στην Κ.Ο.ΜΠΟ. στο επόμενο 

"ΔΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ALL STARS Κ.Ο.ΜΠΟ." για να παραδοθεί στον νέο πρωταθλητή.

Στο τρόπαιο υπάρχει πλακέτα, όπου αναγράφονται οι εκάστοτε πρωταθλητές.  Το σωματείο που



θα κερδίσει το τρόπαιο 3 φορές θα το διατηρήσει στην κατοχή μόνιμα.

Όλες οι ομάδες του σωματείου θα μπορούν να εκτυπώνουν στις φανέλλες τους λογότυπο που θα 

παραχωρηθεί στο σωματείο, που θα αναγράφει μεταξύ άλλων την αγγλική φράση:

"C.B.F. CHAMPION CLUB 2017"

Το λογότυπο θα αλλάζει κάθε επόμενη περίοδο ανάλογα με το έτος. 

Περισσότερα περί του λογότυπου θα ανακοινωθούν αργότερα.

Τρόπαια θα δοθούν επίσης στις τρείς πρώτες ομάδες σε κάθε διαγωνισμό, καθώς και τους 

τρεις πρώτους αθλητές στο ατομικό.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Βάσει της τελικής κατάταξης τους στον διαγωνισμό, τα σωματεία θα πιστωθούν βαθμούς:

ΘΕΣΗ ΒΑΘΜΟΙ

1η 50

2η 30

3η 20

4η και κάτω 10

Οι βαθμοί προστίθενται στη βαθμολογία των σωματείων στον Πίνακα Δυναμικότητας Σωματείων.

Περισσότερα περί τούτου δημοσιεύονται σε ξεχωριστή ανακοίνωση.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Οι αγωνιστικοί κανονισμοί περιλαμβάνονται στο ειδικό έντυπο θα έχει εκδόσει η Ομοσπονδία.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΟΥ

ΑΤΟΜΙΚΟ: 3 Παιχνίδια με 4 παίκτες ανά διάδρομο, περίπου 3 ώρες.

ΔΙΠΛΟ: 3 Παιχνίδια με 4 παίκτες ανά διάδρομο, περίπου 3 ώρες.

ΤΡΙΠΛΟ: 3 Παιχνίδια με 3 παίκτες ανά διάδρομο, περίπου 2 1/2 ώρες.

ΤΕΤΡΑΔΕΣ: 3 Παιχνίδια με 4 παίκτες ανά διάδρομο, περίπου 3 ώρες.

MASTERS: 1 παιχνίδι με 1 παίκτη ανά διάδρομο, περίπου 30 λεπτά

1 παιχνίδι με 1 παίκτη ανά διάδρομο, περίπου 30 λεπτά

2 παιχνίδια με 2 παίκτες ανά διάδρομο, περίπου 1 ώρα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

Σάββατο 4/03/17

2μμ ΑΤΟΜΙΚΟ

6μμ ΔΙΠΛΟ

Κυριακή 5/03/17

9πμ ΤΡΙΠΛΟ

1μμ ΤΕΤΡΑΔΕΣ

5μμ MASTERS

7.30μμ ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ



231 Ευρώ (6 Σωματεία)

277 Ευρώ (5 Σωματεία)


