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Ο Ε.Σ.ΜΠΟ. Αμμοχώστου, διοργανώνει 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ‘OPEN’ ΑΤΟΜΙΚΟ 

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ ‘ΑΝΤΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ’ 

Ο Επαρχιακός Σύνδεσμος Μπόουλινγκ Αμμοχώστου διοργανώνει ΑΝΟΙΚΤΟ για όλους, 
εορταστικό Χριστουγεννιάτικο Τουρνουά Μπόουλινγκ με καθαρά ανθρωπιστικό χαρακτήρα!  
 
Η όλη διοργάνωση θα αποτελείται από δύο μέρες (Δευτέρα 19/12 και Τετάρτη 21/12) όπου θα 
διεξαχθεί το διαγωνιστικό μέρος για κάθε κατηγορία ξεχωριστά και μία επιπρόσθετη μέρα 
διασκέδασης για εισφορές (Τρίτη 20/12/2016) όπου θα υπάρχουν αρκετές δραστηριότητες 
μέσω εορταστικής Χριστουγεννιάτικης ατμόσφαιρας.  
 
Δευτέρα 19/12: 
Θα διεξαχθεί OPEN διαγωνισμός μπόουλινγκ (Bowling SKILLS Tournament) για μπόουλερς 
επιπέδου FRIENDS League (Β' Κατηγορία) ο οποίος θα ξεκινήσει στις 19:15 με δικαίωμα 
συμμετοχής 20 ευρώ. 
 
Τετάρτη 21/12: 
Θα διεξαχθεί OPEN διαγωνισμός μπόουλινγκ (Bowling SKILLS Tournament) για μπόουλερς 
επιπέδου PREMIER League (A' Κατηγορία) ο οποίος θα ξεκινήσει στις 19:15 με δικαίωμα 
συμμετοχής 20 ευρώ. 
 
Σημ. Οι συμμετέχοντες στους δύο διαγωνισμούς μπόουλινγκ (19/12 & 21/12) έχουν δικαίωμα 
δωρεάν εισόδου στην εκδήλωση της Τρίτης 20/12. 
 
Τρίτη 20/12: 
Την Τρίτη 20/12 θα υπάρχει OPEN φιλανθρωπική εκδήλωση για όλο τον κόσμο, μπόουλερς ή 
μη. Η είσοδος στην εκδήλωση ορίζεται στα 5 ευρώ και θα περιλαμβάνει 2 παιχνίδια μπόουλινγκ. 
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα υπάρχει Face Painting από Αγίους Βασίληδες για μικρούς 
και μεγάλους, φωτογράφηση με γνωστούς ηθοποιούς καθώς και χορευτικό Show με 
μοντέρνους χορούς. Όλοι οι συμμετέχοντες θα συμμετέχουν σε κλήρωση με 30 και πλέον 
δώρα. 
 

Πρόγραμμα Φιλανθρωπικής Εκδήλωσης: 
 

17:30-22:00 : Διαθέσιμοι 12 διαδρόμοι για μπόουλινγκ! 
19:30-21:30 : Δωρεάν Face Painting για μικρούς και μεγάλους! 
20:15-20:30 : Χορευτικό Show με μοντέρνους χορούς / Part A'! 
20:00-21:00 : Φωτογραφηθείτε με τους ηθοποιούς Λένα Διαμαντίδου, Γιώργο Νικολάου κ.α.! 
21:00-21:15 : Χορευτικό Show με μοντέρνους χορούς / Part B'! 
21:45-22:00 : Χορευτικό Show με μοντέρνους χορούς / Part C'! 
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ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ των Bowling Skills Tournaments 
(Δευτέρα 19/12 & Τετάρτη 21/12) 

 
 

1η Προκριματική Φάση: 

- Όλοι οι μπόουλερς θα έχουν συνολικά 20 προσπάθειες (από 4 μπαλιές σε 5 διαφορετικά 
προεπιλεγμένα SPARES) και κάθε επιτυχημένη προσπάθεια θα επιβραβεύεται με ΕΝΑ βαθμό.  
- Προκρίνονται στην επόμενη φάση οι πρώτοι 18 με το ψηλότερο σκορ σε σύνολο βαθμών.  
- Σε περίπτωση ισοβάθμιας οι ισοβαθμούντες θα έχουν από μία ή και περισσότερες εάν 
χρειαστεί επιπρόσθετες προσπάθειες, σε SPARE που θα επιλέξουν επί τόπου οι διοργανωτές, 
μέχρις ότου υπάρξει νικητής ή νικητές (προκριματική φάση). 
 

2η Προκριματική Φάση: 
- Οι 18 μπόουλερς που έχουν προκριθεί από την προηγούμενη φάση, θα έχουν συνολικά 10 
προσπάθειες (από 2 μπαλιές σε 5 διαφορετικά προεπιλεγμένα SPARES) και κάθε επιτυχημένη 
προσπάθεια θα επιβραβεύεται με ΕΝΑ βαθμό.  
- Προκρίνονται οι πρώτοι 8 με το ψηλότερο σκορ σε σύνολο βαθμών.  
- Σε περίπτωση ισοβάθμιας οι ισοβαθμούντες θα έχουν από μία ή και περισσότερες εάν 
χρειαστεί επιπρόσθετες προσπάθειες, σε SPARE που θα επιλέξουν επί τόπου οι διοργανωτές, 
μέχρις ότου υπάρξει νικητής ή νικητές (προκριματική φάση). 
- Δεν μεταφέρονται οι βαθμοί της 1ης Προκριματικής Φάσης. 
 

3η Φάση / ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ:  
- Οι 8 μπόουλερς που έχουν προκριθεί από την προηγούμενη φάση θα παίξουν σε αγώνες 
νοκ-άουτ αναλόγως θέσης (1-8, 2-7, 3-6, 4-5) με τους 4 νικητές να προκρίνονται στην επόμενη 
φάση. Οι μπόουλερς θα έχουν συνολικά 10 προσπάθειες (από 2 μπαλιές σε 5 διαφορετικά 
προεπιλεγμένα SPARES) και κάθε επιτυχημένη προσπάθεια θα επιβραβεύεται με ΕΝΑ βαθμό.  
- Οι 4 νικητές των τεσσάρων αναμετρήσεων θα προκρίνονται στην επόμενη φάση. 
- Σε περίπτωση ισοπαλίας οι ισοβαθμούντες θα έχουν από μία ή και περισσότερες εάν χρειαστεί 
επιπρόσθετες προσπάθειες, σε SPARE που θα επιλέξουν επί τόπου οι διοργανωτές, μέχρις 
ότου υπάρξει νικητής. 
 

4η Φάση / ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ:  
- Οι 4 μπόουλερς που έχουν προκριθεί από την προηγούμενη φάση, θα παίξουν σε αγώνες 
νοκ-άουτ αναλόγως θέσης (1-8 Vs 4-5 & 2-7 Vs 3-6) με τους 2 νικητές να προκρίνονται στην 
επόμενη φάση. Οι μπόουλερς θα έχουν συνολικά 5 προσπάθειες (από 1 μπαλιά σε 5 
διαφορετικά προεπιλεγμένα SPARES) και κάθε επιτυχημένη προσπάθεια θα επιβραβεύεται με 
ΕΝΑ βαθμό.  
- Οι 2 νικητές των δύο αναμετρήσεων θα προκρίνονται στον ΤΕΛΙΚΟ. 
- Σε περίπτωση ισοπαλίας οι ισοβαθμούντες θα έχουν από μία ή και περισσότερες εάν χρειαστεί 
επιπρόσθετες προσπάθειες, σε SPARE που θα επιλέξουν επί τόπου οι διοργανωτές, μέχρις 
ότου υπάρξει νικητής. 
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5η Φάση / ΤΕΛΙΚΟΣ:  
- Οι 2 μπόουλερς που έχουν προκριθεί από την προηγούμενη φάση, θα διαγωνιστούν σε ένα 
αγώνα με το νικητή να ανακηρύσσεται και Πρωταθλητή Χριστουγεννιάτικου.  Οι μπόουλερς θα 
έχουν συνολικά 10 προσπάθειες (από 2 μπαλιές σε 5 διαφορετικά προεπιλεγμένα SPARES) 
και κάθε επιτυχημένη προσπάθεια θα επιβραβεύεται με ΕΝΑ βαθμό.  
- Σε περίπτωση ισοπαλίας οι διαγωνιζόμενοι θα έχουν από μία ή και περισσότερες εάν χρειαστεί 
επιπρόσθετες προσπάθειες, σε SPARE που θα επιλέξουν επί τόπου οι διοργανωτές, μέχρις 
ότου υπάρξει νικητής 
 

 

Για πιο εύκολη και ομαλή διεξαγωγή του τουρνουά, 
παρακαλούμε τους Bowlers να δηλώσουν έγκαιρα συμμετοχή στο Τηλ. 99687824  

ή στην Ιστοσελίδα του σωματείου μας μέσω του ONLINE REGISTRATION. 
 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
* * * * * * * 

Διαγωνισμοί 19/12 & 21/12: €20  
(ΓΙΑ ΜΠΟΟΥΛΕΡΣ) 

(Δωρεάν συμμετοχή στο Charity Event την Τρίτη 20/12) 
(Έπαθλα στους νικητές) 

(Δικαίωμα συμμετοχής στην Κλήρωση Δώρων) 
 

Charity Event 20/12: €5 
(προτεραιότητα σε ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΥΣ) 

(Συμπεριλαμβάνονται 2 παιχνίδια μπόουλινγκ) 
(Δικαίωμα συμμετοχής στην Κλήρωση Δώρων) 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 

FRIENDS 
Competition 

 
ΔΕΥΤΕΡΑ 19/12/2016 

 
19:00-21:30 

CHARITY EVENT 
 
 

TΡΙΤΗ 20/12/2016 
 

Επίσημη έναρξη 19:30 
 

PREMIER 
Competition 

 
TEΤΑΡΤΗ 21/12/2016 

 
19:00-21:30 


