
‘‘Premier Bowling Cup 2016-17’’ 

 

Προκριματική Φάση - Όμιλοι:  

Οι ομάδες θα χωριστούν σε δύο ομίλους (Α’ και Β’) όπου θα συμμετέχουν σε ένα μίνι 

Πρωτάθλημα ενός γύρου (δύο αγωνιστικές ημέρες) με το σύστημα Round Robin. Οι 

αγώνες θα αποτελούνται από ένα παιχνίδι με τη νικήτρια ομάδα να παίρνει δύο (2) 

βαθμούς και την ηττημένη ένα (1) βαθμό. Σε περίπτωση ισοπαλίας σε ένα αγώνα, οι δύο 

ομάδες θα ξαναπαίξουν το 9ο και 10ο frame μέχρι ανάδειξης νικητή (αφού προηγουμένως 

μηδενιστούν τα υπόλοιπα frame).  

Στην επόμενη φάση προκρίνονται οι πρώτες τέσσερις (4) ομάδες από κάθε όμιλο και θα 

μεταφέρουν τον αντίστοιχο κωδικό αναγνώρισης ανάλογα με τη θέση κατάταξης στους 

ομίλους (Α1 ή Α2 ή Α3 ή Α4 για τις ομάδες του Α’ Ομίλου και Β1 ή Β2 ή Β3 ή Β4 για τις 

ομάδες του Β’ ομίλου).  

 

Δεύτερη Φάση – Προημιτελική: 

Οι ομάδες θα αγωνιστούν σε μονούς νοκ-άουτ αγώνες των τριών (3) παιχνιδιών. 

Αναλόγως της κατάταξης τους στην προκριματική φάση, οι ομάδες θα αντιμετωπίσουν 

την αντίστοιχη ομάδα του άλλου ομίλου σύμφωνα με τις πιο κάτω αντιστοιχίες: Α1 Vs Β4 

(=Γ1), Α2 Vs Β3 (=Γ2), Β1 Vs Α4 (=Γ3) και Β2 Vs Α3 (=Γ4). 

Οι νικήτριες ομάδες θα κρίνονται στο σύνολο κορυνών και των τριών παιχνιδιών. Σε έναν 

αγώνα, η ομάδα που θα συγκεντρώσει στο σύνολο των τριών παιχνιδιών τις 

περισσότερες κορύνες προκρίνεται στην τρίτη (ημιτελική) φάση όπου θα μεταφέρει τον 

αντίστοιχο κωδικό αναγνώρισης (Γ1 ή Γ2 ή Γ3 ή Γ4). 

 

Τρίτη Φάση – Ημιτελική: 

Οι ομάδες θα αγωνιστούν σε μονούς νοκ-άουτ αγώνες των τριών (3) παιχνιδιών σύμφωνα 

με τις πιο κάτω αντιστοιχίες: 

Γ1 Vs Γ4 και Γ2 Vs Γ3. 

Οι νικήτριες ομάδες θα κρίνονται στο σύνολο κορυνών και των τριών παιχνιδιών με τις 

ομάδες που θα συγκεντρώσουν στο σύνολο των τριών παιχνιδιών τις περισσότερες 

κορύνες να προκρίνονται στον τελικό του Κυπέλλου. 

 

 



Τελική Φάση – Τελικός: 

Οι ομάδες θα αγωνιστούν σε μονούς αγώνες των τριών (3) παιχνιδιών με νικήτριες να 

θεωρούνται οι ομάδες που θα συγκεντρώσουν στο σύνολο των τριών παιχνιδιών τις 

περισσότερες κορύνες. Η νικήτρια του τελικού ανακηρύσσεται Κυπελλούχος Ε.Σ.Μ.Α. και 

η ηττημένη παίρνει τον τίτλο της φιναλίστ του κυπέλλου. 

Σημειώσεις:  

* Εκτός από την προκριματική φάση (φάση ομίλων) όπου υπάρχει συγκεκριμένη πρόνοια, 

σε όλες τις υπόλοιπες φάσεις του Κυπέλλου σε περίπτωση ισοπαλίας σε ένα αγώνα, οι 

δύο ομάδες θα ξαναπαίξουν το 9ο και 10ο frame του τρίτου (3ου) παιχνιδιού (αφού 

προηγουμένως μηδενιστούν τα υπόλοιπα frame) μέχρι ανάδειξης νικητή. 

* Γυναίκες και παιδιά (κάτω των 16 ετών) θα έχουν 8 κορύνες handicap. 

* Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και η πρόνοια του Μπλάιντ σκορ (120 κορύνες) η 

οποία εφαρμόζεται και στο Πρωτάθλημα. 

* Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ δυο (2) ομάδων, για τις θέσεις πρόκρισης, την 

ψηλότερη θέση στη βαθμολογία καταλαμβάνει η ομάδα η οποία κέρδισε στον μεταξύ τους 

αγώνα. Σε περίπτωση ισοβαθμίας πέραν των 2 ομάδων, την ψηλότερη θέση παίρνει η 

ομάδα που συγκέντρωσε τους περισσότερους βαθμούς στα μεταξύ τους παιχνίδια και αν 

υπάρχει πάλι ισοβαθμία, τότε θα μετρήσει το μεγαλύτερο σύνολο κορυνών (pins) στους 

αγώνες που έδωσε με όλες τις ομάδες που ισοβάθμησε. Με το ίδιο σύστημα 

κατατάσσονται και οι υπόλοιπες ομάδες που εμπλέκονται στην ισοβαθμία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


