
 
 

29 Απριλίου 2017 
 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΙ ΚΥΠΕΛΛΟ 2016 – 2017 
 
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Μπόουλινγκ επιθυμεί να ενημερώσει τα μέλη της με τα 
πιο κάτω: 
 

1. Από την αρχή της αγωνιστικής περιόδου 2016-17, η Κ.Ο.ΜΠΟ. έχει 
εκπονήσει αγωνιστικό ημερολόγιο με όλες τις διοργανώσεις. Παράλληλα 
ξεκίνησε επαφές με τα bowling centers, με σκοπό την ίση και δίκαιη 
κατανομή των αγωνιστικών υποχρεώσεων σε όλα τα bowling centers όπου 
εδρεύουν τα σωματεία μέλη της ομοσπονδίας. Η προσπάθεια δεν έχει 
φέρει αποτέλεσμα εντούτοις η ομοσπονδία συνέχισε τις επαφές της.  

 
2. Από τις 19 Μαρτίου 2017 το Δ.Σ. είχε επανειλημμένες επαφές με όλους 

τους ιδιοκτήτες των bowling center, με σκοπό την συμφωνία χρήσης των 
χώρων τους για τις Παγκύπριες διοργανώσεις. 
 

3. Στις 22 Μαρτίου εστάλη έγγραφη επιστολή προς όλα τα bowling center 
ζητώντας προσφορές για χρήση του χώρου τους, σχετικά με όλες τις 
διοργανώσεις της Ομοσπονδίας για περίοδο 2 χρονών. Η ημερομηνία 
λήξης υποβολής των προσφορών ήταν η 7η Απριλίου 2017. 
 

4. Στην συνεδρία του Δ.Σ. της Κ.Ο.ΜΠΟ. ημερομηνίας 28/04/2017, 
διαπιστώθηκε ότι οι πλείστες των προσφορών που παρελήφθησαν ήταν 
εκπρόθεσμες και όλες δεν τηρούσαν τους όρους και προϋποθέσεις που 
κοινοποιήθηκαν μέσω επιστολής προς τα  bowling centers, με αποτέλεσμα 
καμιά εξ αυτών δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή και να μελετηθεί.  
 

5. Ως εκ τούτου η ομοσπονδία συνεχίζει τις επαφές της για εξεύρεση χώρου 
για την εκπλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων της περιόδου και προς 



τούτο θα ακολουθήσει νέα ενημέρωση προς τα μέλη για το τελικό 
αποτέλεσμα των επαφών. 
 

6. Με βάση τα πιο πάνω, ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι η τελική απόφαση 
για την διεξαγωγή των διαγωνισμών θα ανακοινωθεί την Παρασκευή 12 
Μαΐου 2017. 
 

 
Διαβεβαιώνουμε τα μέλη της Κ.Ο.ΜΠΟ. ότι, το Δ.Σ εργάζεται και συνεχίζει 
τις επαφές του με σκοπό την εκπλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων 
με βάση τις ημερομηνίες που ανακοινώθηκαν με την έναρξη της 
αγωνιστικής περιόδου και βάσει των οποίων τα σωματεία και τα μέλη τους 
έχουν προγραμματιστεί. 
 
 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ.Ο.ΜΠΟ. 
 
ΚΩΣΤΑΣ  Χ΄΄ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 


