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S.O.F.T. 2019 
“ROCK ‘N’ BOWL OPEN” 

 

‘We love this game and nobody will take it from us!’   

Το Cyprus Bowling S.O.F.T. (Singles Open Friendship Tournaments) είναι μια σειρά από 

τουρνουά που διοργανώνονται από μπόουλερς για τους μπόουλερς. Δεν υπάρχει κανένα μεγάλο 

μυστικό εδώ: Το μπόουλινγκ είναι το παιχνίδι που αγαπάμε και συνεισφέρουμε με τον τρόπο 

μας στην προσπάθεια για προώθηση του αθλήματος, σε μία περίοδο όπου μία γενικότερη 

άρνηση και μείωση ενδιαφέροντος για το μπόουλινγκ είναι κάτι περισσότερο από προφανής 
 

Σε μια περίοδο όπου η οικονομική κρίση έχει χτυπήσει όλες τις πτυχές της ζωής, το μπόουλινγκ, 

που η εξάσκηση του δε μπορεί να θεωρηθεί και φθηνή, έχει πιθανώς  υποστεί τις μεγαλύτερες 

απώλειες έναντι άλλων αθλημάτων. Βλέπουμε κέντρα μπόουλινγκ να κλείνουν συνεχώς, 

βλέπουμε όλο και λιγότερη βοήθεια από τους χορηγούς και το κράτος, δεν υπάρχει καμία 

προώθηση στα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Η μόνη ουσιαστική ελπίδα για το μέλλον του 

αθλήματος εναποτίθεται στους ίδιους τους μπόουλερς. 
 

Σε μία περίοδο όπου τα Ανοικτά (Open) τουρνουά μπόουλινγκ έχουν στην κυριολεξία 

εξαφανιστεί από την Κύπρο, έχουμε αποφασίσει να ακούσουμε το κάλεσμα των μπόουλερς που 

ζουν στο νησί και να αναλάβουμε δράση, προσφέροντας τους τη δυνατότητα να διαγωνιστούν 

και πάλι και να ξαναζήσουν τις όποιες συγκινήσεις προσφέρουν τα ατομικά τουρνουά. Έχουμε 

ήδη διοργανώσει επιτυχώς 8 γεγονότα και ήρθε η στιγμή να καλέσουμε και τους μπόουλερς 

εκτός συνόρων. Η επιτυχία και η συνέχιση των S.O.F.T. εξαρτώνται αποκλειστικά από εσάς – 

τους μπόουλερς. Ελπίζουμε οι διοργανώσεις μας να αγκαλιαστούν από σας! Δώστε μας τη 

δύναμη και την ώθηση που χρειάζεται για να κάνουμε τα S.O.F.T. ένα θεσμό για τα επόμενα 

χρόνια. 
 

Πιστεύουμε στην άριστη προετοιμασία και την άψογη οργάνωση των τουρνουά μας. Δεν 

υπάρχει κανένας συμβιβασμός με την μετριότητα και επιδίωξη μας είναι η συνεχής βελτίωση 

και ο εκσυγχρονισμός των ιδεών και των μεθόδων μας. Αυτό το κάνουμε σε καθημερινή βάση 

και δέσμευση μας είναι ότι δε θα σταματήσει η προσπάθεια. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Apparently, more people can practice horse jumping, 

so it’s only right that bowling is not at the Olympics!’ 
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Η Κύπρος βρίσκεται ψηλά στη δεξιά γωνία της Μεσογείου και είναι τόσο κοντά στην Ευρώπη, την Ασία και 

την Αφρική και σωστά, υποστηρίζεται ότι είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε τρεις ηπείρους. Ένα νησί 

του οποίου η πλούσια δραματική ιστορία μπορεί να επισημανθεί γύρω στα εννέα χιλιάδες χρόνια πίσω. Ένα 

νησί που κατά τη διάρκεια των αιώνων έχει κατακτηθεί και επηρεαστεί από ένα συναρπαστικό μίγμα 

πολιτισμών της γύρω περιοχής αλλά και κάποιους πολύ μακρινούς, οι οποίοι έχουν αφήσει κατάλοιπα της 

κουλτούρας τους και έχουν διαμορφώσει το χαρακτήρα του. 
 

Ένα νησί του οποίου αρχαιολογία προέρχεται από τη 

νεολιθική εποχή, τους αρχαίους Έλληνες και τη ρωμαϊκή 

περίοδο όπου οι εκκλησίες και τα μοναστήρια στέκονται 

ακόμα από τους βυζαντινούς χρόνους, κάστρα και παλάτια 

από τις ημέρες των σταυροφόρων και των Φράγκων καθώς 

και θαυμάσια τείχη πόλεων από τις ημέρες των Ενετών.   
 

Ένα νησί που επιλέχθηκε από τους μυθικούς Θεούς της 

αρχαίας Ελλάδας οι οποίοι επιδίδονταν εδώ σε αθλητικές 

δραστηριότητες και αρχαία τραγωδία σύμφωνα με την οποία 

η θεά της αγάπης και της ομορφιάς, Αφροδίτη αναδύθηκε 

από τον θαλάσσιο αφρό της Πάφου για να εξελιχθεί σε διάσημη φιγούρα λατρείας – πόλος έλξης για τους 

πρώτους επισκέπτες που συγκεντρώθηκαν στο νησί για να την λατρέψουν.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Με ένα τέτοιο ιστορικό και θρυλικό υπόβαθρο είναι έκπληξη ότι η Κύπρος έχει αναπτύξει έναν χαρακτήρα 

ιδιόμορφο και μοναδικό. Έχει ευλογηθεί με φυσική ομορφιά η οποία ενισχύεται από τις χρυσές παραλίες του 

νησιού.  Η μεγάλη θεά της Κύπρου είναι ακόμη παρούσα παντού "στο Όμορφο Έδαφος της Κύπρου" όπου η 

αγάπη αναπηδά τόσο εύκολα ανάμεσα στην ομορφιά του τοπίου, το ήπιο κλίμα και την γοητεία των 

ανθρώπων της. 
 

Ως το τρίτο μεγαλύτερο νησί στη Μεσόγειο, η Κύπρος έχει ‘μήκος’ 150 μίλια (240 χλμ) από τη δυτική ακτή 

μέχρι την ανατολικότατη άκρη του και ‘πλάτος’ 60 μίλια (96 χλμ) από το Βορρά μέχρι το Νότο. Δύο 

επιβλητικές οροσειρές περιβάλλουν την κεντρική πεδιάδα της Μεσαορίας.  
     

Υπάρχουν έξι μεγάλες πόλεις. Η πρωτεύουσα Λευκωσία, η οποία βρίσκεται στο εσωτερικό του νησιού στη 

μέση της πεδιάδας Μεσαορίας και οι 5 παραλιακές πόλεις της Λεμεσού, της Λάρνακας, της Πάφου, της 

Κερύνειας και της Αμμοχώστου. Οι δύο τελευταίες, η μία στο Βορρά και η άλλη στην ανατολή αντίστοιχα, 

βρίσκονται υπό τουρκική κατοχή από το 1974.   
 

Τα τοπία της Κύπρου χαρακτηρίζονται από άπειρες αντιθέσεις. Από την εύφορη κεντρική πεδιάδα και τους 

δροσερούς άμπελο-ντυμένους λόφους, στη μεγαλειότητα της κοιλάδας των κέδρων στην οποία το άγριο 

γηγενές αγρινό περιπλανάται. Από την αναζήτηση των αμμωδών ακτών με τις απομονωμένες παραλίες, στις 

εκατοντάδες χωριών προς εξερεύνηση με το κάθε ένα να έχει τη δική του παράδοση και γοητεία. Το κλίμα 

της Κύπρου δεν αποτυγχάνει ποτέ να ευχαριστήσει τους επισκέπτες της, και η κάθε εποχή έχει μια δική της 

γοητεία και ομορφιά. 
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Η Λάρνακα είναι πόλη στην νοτιοανατολική ακτή της Κύπρου. Αποτελεί τη διάδοχο πόλη του αρχαίου 

Κιτίου, ενός από τα σημαντικά βασίλεια της αρχαίας Κύπρου, γενέτειρα μεταξύ άλλων του αρχαίου 

φιλοσόφου Ζήνωνα. Σήμερα αποτελεί την τρίτη σε μέγεθος πόλη του νησιού. Στη Λάρνακα βρίσκεται το 

διεθνές αεροδρόμιο, ο κυριότερος αερολιμένας της Κύπρου. 

 
Ιστορία… 

Το Κίτιο, ιδρυμένο από Έλληνες αποίκους τον 14ο 

π.χ. αιώνα, υπήρξε αργότερα σημαντική αποικία των 

Φοινίκων. Είναι, μεταξύ άλλων, γνωστό από την 

εκστρατεία του Κίμωνος του Αθηναίου, ο οποίος 

πέθανε ενώ το πολιορκούσε.  

 

Τον 1ο αιώνα μ.χ. το Κίτιο είχε αρχίσει να 

εκχριστιανίζεται, ο Άγιος Λάζαρος, ο φίλος του 

Χριστού, είχε γίνει ο πρώτος επίσκοπος της πόλης.  

 

Κατά τα μεσαιωνικά χρόνια, η Λάρνακα ονομαζόταν και Αλυκές (Σαλίνες), λόγω του ότι κοντά στην πόλη 

βρίσκεται μεγάλη λίμνη που περιέχει θαλάσσιο νερό και που ξηραίνεται το καλοκαίρι, παράγοντας άφθονο 

αλάτι. Κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας (1192-1489), η Λάρνακα δεν ήταν ιδιαίτερα σημαντική πόλη 

αλλά είχε αρχίσει να αναπτύσσεται ως λιμάνι μετά το 1373, όταν το κυριότερο ως τότε λιμάνι της Κύπρου, η 

Αμμόχωστος καταλήφθηκε από τους Γενουάτες.   

 

Ως σημαντικό λιμάνι, η Λάρνακα παρέμεινε και κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας (1570-1878), οπότε 

τμήμα της πόλης ήταν γνωστό και με την ονομασία Σκάλα, επειδή εκεί έκαναν σκάλα (σταθμό) τα καράβια. 

Όπως και η Κύπρος ολόκληρη, έτσι και η Λάρνακα ειδικότερα, άρχισε να αναπτύσσεται με γοργό ρυθμό από 

την ανεξαρτησία της Κύπρου (1960) και έπειτα.  

 

Μετά την τουρκική εισβολή του 1974, η ανάπτυξη της Λάρνακας υπήρξε περισσότερο ραγδαία και 

εντυπωσιακή. Το κλείσιμο του διεθνούς αεροδρομίου Λευκωσίας, λόγω της εισβολής, οδήγησε στη 

δημιουργία του διεθνούς αεροδρομίου της Λάρνακας, στην περιοχή της αλυκής, που είναι σήμερα το 

μεγαλύτερο και κυριότερο από τα κυπριακά αεροδρόμια και αποτελεί ζωτικό αεροπορικό κόμβο στην 

περιοχή της Εγγύς και Μέσης Ανατολής.  

 

Η απώλεια, εξάλλου, του κυριότερου εμπορικού λιμανιού της Κύπρου, δηλ. της Αμμοχώστου, λόγω της 

τουρκικής εισβολής και κατοχής, είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική αναβάθμιση του λιμανιού της Λεμεσού 

και, κατά δεύτερο λόγο, εκείνου της Λάρνακας. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε http://www.larnaka.com/index.asp 
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Το Rock 'Ν' Bowl Bowling Center λειτούργησε το Νοέμβριο του 2003 με βασικό στόχο να 

αναζωογονηθεί η όλη ιδέα του μπόουλινγκ ως μια δραστηριότητα αναψυχής, στις περιοχές Λάρνακας 

και Αμμοχώστου. Είναι ένα πλήρως κλιματιζόμενο Bowling Center που διαθέτει 15 διαδρόμους 

μπόουλινγκ προσφέροντας αρκετούς τρόπους διασκέδασης από ‘FUN’ μπόουλινγκ μέχρι και 

δυνατότητα ενασχόλησης με το επαγγελματικό μπόουλινγκ. 

 
 

Το κτίριο χωρίζεται σε τρεις ορόφους και είναι εξοπλισμένο με 

γιγαντοοθόνες, τηλεοράσεις ‘PLASMA’ και ένα σύστημα ήχου, έχοντας τη 

δυνατότητα να προσφέρει συνεχή διασκέδαση. Υπάρχουν καφετέριες, 

παιδική χαρά και άλλες εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας, όπως τραπέζια 

μπιλιάρδου, βιντεοπαιχνίδια και μπαρ. Η εξωτερική βεράντα είναι ιδανικός 

χώρος όπου μπορεί κάποιος να απολαύσει το καφεδάκι του και να 

χαλαρώσει με θέα τη θάλασσα. 
 

 

Στις εγκαταστάσεις του Rock 'Ν' Bowl Bowling Center μπορούν να 

διοργανωθούν διάφορα αθλητικά γεγονότα αλλά και μουσικές συναυλίες. Ιδανικός χώρος για σχολικές 

εκδρομές, εκδηλώσεις και πάρτι που διοργανώνονται από εταιρείες και φυσικά ένα ιδανικό μέρος για 

πάρτι γενεθλίων για τους νέους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Το ‘GLOW’ μπόουλινγκ είναι μια μοναδική εμπειρία που αξίζει να βιώσει κάποιος. Ένας εκπληκτικός 

συνδυασμός μουσικής και λαμπερού περιβάλλοντος από φώτα ντίσκο με μαύρα φώτα φθορισμού. 
 

Κλείνοντας το μικρό αφιέρωμα στο Bowling Center που θα φιλοξενήσει το S.O.F.T. 2019 - Rock ‘N’ 

Bowl OPEN, θα θέλαμε να αναφερθούμε στην άψογη εξυπηρέτηση και το φιλόξενο περιβάλλον που θα 

βρει κάποιος επισκέπτης, αποτέλεσμα του επαγγελματισμού και της αγάπης για το άθλημα του 

μπόουλινγκ των ιδιοκτητών του. 
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Τουρνουά στο διαδίκτυο 

Ιστοσελίδες 
www.bowlingsoftcy.net  

www.b-softmedia.com 

 

Πληροφορίες Τουρνουά 

Ανοικτό για Αθλητές μέλη ομοσπονδιών-μέλη της ETBF 

Διοργανωτής 
Bowling SOFT Organizing Committee 

Singles Open Friendship Tournaments 

Χώρος Rock N’ Bowl Bowling Centre 

Πόλη Larnaca 

Ομοσπονδία Κυπριακή Ομοσπονδία Μπόουλινγκ 

Πρώτη Μέρα 4 Μαΐου 2019 

Τελευταία Μέρα 12 Μαΐου 2019 

 

Οροθεσία Τουρνουά 

Κατηγορία Ανοικτό 

Αγώνισμα Μικτό Ατομικό 

Χάντικαπ Γυναικών 8 κορύνες ανά παιχνίδι 

Μέγιστο καθαρό σκορ Γυναι-

κών 
292 

Άλλα χάντικαπ 
Νέοι κάτω των 18: 8 κορύνες ανά παιχνίδι 

Μέγιστο καθαρό σκορ: 292 

 

Επικοινωνία 

Άτομο επικοινωνίας Ντίνος Σοφοκλέους 

Κινητό 
+357 99 687 824 

+357 99 478 875 

Email bowlingsoftcy@outlook.com 

Εγγραφή 
www.bowlingsoftcy.net 

www.b-softmedia.com  

 

Διεύθυνση αθλητικού χώρου 

Διεύθυνση 

Rock N’ Bowl Bowling Center 

Larnaca Dhekeleia Road 

7081 Pyla 

Cyprus 

Τηλέφωνο +357 24 822 777 

Email info@rocknbowl.com.cy 

Ιστοσελίδα www.rocknbowl.com.cy 

 

Χαρακτηριστικά αθλητικού χώρου 

Αριθμοί διάδρομων 
9 εκ των οποίων οι 8 θα χρησιμοποιηθούν 

6 σε ξεχωριστό όροφο που δεν θα χρησιμοποιηθούν 

Προσέγγιση διαδρόμων Brunswick Pro 

Επιφάνεια Synthetic 

“Pin decks” Brunswick Pro 

http://www.bowlingsoftcy.net/
http://www.b-softmedia.com/
mailto:bowlingsoftcy@outlook.com
http://www.bowlingsoftcy.net/
http://www.b-softmedia.com/
mailto:info@rocknbowl.com.cy
http://www.rocknbowl.com.cy/
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“Pin setters” Brunswick GS-X 

Κορύνες SE Pins 

Σύστημα καταγραφής σκορ Brunswick Center Master 

 

Χαρακτηριστικά Λαδώματος 

Μηχανή Brunswick Authority 22 

Λάδι Brunswick W22 

Καθαριστικό Kegel Fusion 

Η μορφή λαδώματος ετοιμά-

ζεται από… 
Οργανωτική Επιτροπή Bowling SOFT  

Εφαρμογή του λαδώματος Τεχνικοί του αθλητικού χώρου 

 

Χαρακτηριστικά Βραβείων 

Μορφή Συνολικού Βραβείου Μεταβαλλόμενο 

Μέθοδος Υπολογισμού 

Το ελάχιστο € 9.000, αυξανόμενο με βάση τις συμμετοχές και 

επανασυμμετοχές. 

Το μέγιστο συνολικό βραβείο θα είναι € 11.500 

Φόροι επί του βραβείου Όχι 

 

Χρηματικά έπαθλα σε € 

Συμμετοχή 
85 συμμετοχές 

170 επ/χές 

95 συμμετοχές 

190 επ/χές 

105 συμμετοχές 

210 επ/χές 

Θέση/Κατηγορία 

Γενική 

Κατηγο-

ρία 

B 

Bow-

lers 

Γενική 

Κατηγο-

ρία 

B 

Bow-

lers 

Γενική 

Κατηγο-

ρία 

B 

Bow-

lers 

Position 1 1000 250 1200 300 1500 350 

Position 2 700 200 800 250 900 300 

Position 3 400 140 500 150 600 160 

Position 4 400 140 500 150 600 160 

Position 5 250 120 300 130 350 140 

Position 6 250 120 300 130 350 140 

Position 7 250 120 300 130 350 140 

Position 8 250 120 300 130 350 140 

Position 9 200 100 210 110 220 120 

Position 10 200 100 210 110 220 120 

Position 11 200 100 210 110 220 120 

Position 12 200 100 210 110 220 120 

Position 13 200  210  220  

Position 14 200  210  220  

Position 15 200  210  220  

Position 16 200  210  220  

Position 17 130  140  150  

Position 18 130  140  150  

Position 19 130  140  150  

Position 20 130  140  150  

Position 21 130  140  150  

Position 22 130  140  150  
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Position 23 130  140  150  

Position 24 130  140  150  

Position 25 130  140  150  

Position 26 130  140  150  

Position 27 130  140  150  

Position 28 130  140  150  

Position 29 130  140  150  

Position 30 130  140  150  

Position 31 130  140  150  

Position 32 130  140  150  

High Game (1) 70  80  90  

1ος Senior (2) 70  80  90  

2ος Senior (2) 70  80  90  

Σύνολο 7.390 1.610 8.360 1.810 9.430 2.010 

Γενικό Σύνολο 9.000 10.170 11.440 

(1) Ο διαγωνισμός για το βραβείο High Game τελειώνει με τη λήξη της προκριματικής φάσης. 

     Βραβεύεται μόνο ένα άτομο 

(2) Συμμετέχουν μόνο όσοι Senior Bowlers δεν έχουν προκριθεί στην Τελική Φάση της Γενι-

κής κατηγορίας. 

 

Κατηγορίες Τουρνουά 

Θα υπάρχουν 2 κατηγορίες: Γενική Κατηγορία (General Category) και Κατηγορία B-Bowlers. 

 

Όλοι οι αθλητές αγωνίζονται στην Γενική Κατηγορία, 12 B-Bowlers που δεν θα περάσουν 

στην Τελική Φάση της Γενικής Κατηγορίας, συνεχίζουν στην Τελική Φάση της Κατηγορίας B-

Bowlers. 

 

Η Οργανωτική Επιτροπή του SOFT, έχει εκπονήσει κατάλογο κατηγοριών, σύμφωνα με τα μέ-

χρι στιγμής αποτελέσματα όλων των συμμετεχόντων στις διοργανώσεις του SOFT, από τον 

Μάϊο του 2015. Υπάρχουν 2 κατηγορίες, Α και Β (B-Bowlers). Η κατηγοριοποίηση γίνεται με 

βάση τον Γενικό Μέσο Όρο κάθε συμμετέχοντα σε όλα τα τουρνουά. 

 

Οι Μπόουλερς με Γενικό Μέσο Όρο κάτω από το 191, τοποθετούνται στην κατηγορία B. Όσοι 

αθλητές συμμετείχαν οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε τοπική ή διεθνή διοργάνωση της ομο-

σπονδίας στην οποία ανήκουν, τοποθετούνται στην Α κατηγορία, ανεξαρτήτως της επίδοσης 

τους στο SOFT. 

 

Όσοι συμμετέχουν για πρώτη φορά, τοποθετούνται στην Α κατηγορία, εκτός αν παρουσιά-

σουν λίστα μέσων όρων του τοπικού τους πρωταθλήματος της περασμένης περιόδου, όπου 

φαίνεται ο δικός τους γενικός μέσος όρος, βάσει του οποίου δεν τοποθετούνται στο πρώτο 

1/3 του καταλόγου. 

 

Ο κατάλογος των κατηγοριών είναι αναρτημένος στο: www.bowlingsoftcy.net 

 

Μορφή Τουρνουά 

Ορισμός: Γενικός Κατάλογος Πρόκρισης 

Συμμετοχή 5 παιχνίδια και Επανασυμμετοχή 5 παιχνίδια 

Όλοι οι συμμετέχοντες συμπεριλαμβάνονται στον γενικό κατάλογο πρόκρισης με την ψηλό-

τερη σειρά 5 παιχνιδιών που έπαιξαν. 

 

Ορισμός: Κατάλογος πρόκρισης διαγωνισμού παιχνιδιού Turbo 

Ο διαγωνισμός «Turbo» εφαρμόζεται και στα 5 παιχνίδια της επιλεγμένης σειράς. 

 

http://www.bowlingsoftcy.net/
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Ορισμός: Τρεις ή περισσότερες επανασυμμετοχές 

Θα υπάρχει ξεχωριστός κατάλογος πρόκρισης για αθλητές που έπαιξαν τρεις ή περισσότερες 

επανασυμμετοχές. Ο κατάλογος περιλαμβάνει την ψηλότερη σειρά 5 παιχνιδιών συμπεριλαμ-

βανομένου της συμμετοχής (entry) και τουλάχιστον 3 επανασυμμετοχών (re-entry) του. 

  

Ορισμός: Διαγωνισμός των πρώτων τριών ημερών. 

Θα υπάρχει ξεχωριστός κατάλογος πρόκρισης για αθλητές που έχουν διαγωνιστεί κατά την 4η, 

5η και 6η Μαΐου σε τουλάχιστον δύο σειρές (Συμμετοχή και τουλάχιστον 1 Επανασυμμετοχή). 

Ο κατάλογος περιλαμβάνει μόνο τα αποτελέσματα αυτών των τριών ημερών. 

 

Ορισμός: Διαγωνισμός Τελευταίας Σειράς 

Θα υπάρχει ξεχωριστός κατάλογος πρόκρισης για μπόουλερς που θα διαγωνιστούν στην τε-

λευταία σειρά. Η σειρά θα διεξαχθεί μόνο αν υπάρχουν 12 και πλέον συμμετοχές. Σε άλλη πε-

ρίπτωση, η σειρά δεν θα διεξαχθεί και θα προκριθεί ένας επιπλέον αθλητής μέσω του διαγωνι-

σμού «Turbo game» 

 

Ορισμός: Διαγωνισμός B-Bowlers 

Θα υπάρχει ξεχωριστός κατάλογος για αθλητές της Β’ κατηγορίας (B-Bowlers) οι οποίοι δεν 

έχουν προκριθεί στην Τελική Φάση της Γενικής Κατηγορίας 

 

32 αθλητές περνούν στην τελική φάση της γενικής κατηγορίας: 

A: Αθλητές στις θέσεις 1-.24 στον γενικό κατάλογο πρόκρισης, τοποθετούνται από 1-24 

B: Αθλητές στις θέσεις 1-3 στον κατάλογο διαγωνισμού Turbo, τοποθετούνται από 25-27 

C: Αθλητές στις θέσεις 1-2 στον κατάλογο τριών ή περισσότερων επανασυμμετοχών τοποθε-

τούνται από 28-29 

D: Αθλητές στις θέσεις 1-2 στον κατάλογο των τριών πρώτων ημερών, τοποθετούνται από 

30-31 

E: Ο πρώτος στον κατάλογο της τελευταίας σειράς, τοποθετείται στο 32 

 

Οι αθλητές προκρίνονται με τη σειρά: A-B-C-D-E 

 

Αυτό σημαίνει για παράδειγμα ότι, αν κάποιος προκρίνεται από το Α και Β, προκρίνεται από το 

Α και ο επόμενος στον κατάλογο Β προκρίνεται επίσης. 

 

Τοποθέτηση για τις τελικές φάσεις 1-3 για τη γενική κατηγορία 

Αθλητές στις θέσεις 1-4 στον γενικό κατάλογο πρόκρισης προκρίνονται στην Τελική Φάση 3 

Αθλητές στις θέσεις 5-8 στον γενικό κατάλογο πρόκρισης προκρίνονται στην Τελική Φάση 2 

Όλοι οι υπόλοιποι 24 προκριμένοι αθλητές αγωνίζονται στη Τελική Φάση 1. 

 

12 B-Bowlers προκρίνονται στην τελική φάση της κατηγορίας Β’ 

 

Τοποθέτηση στις τελικές φάσεις B1-B2 στη Β΄ κατηγορία (B-Bowlers) 

Αθλητές στις θέσεις 1-4 στον γενικό κατάλογο πρόκρισης των B-Bowlers  περνούν στην τε-

λική φάση B2 

Οι υπόλοιποι 8 προκριμένοι B-Bowlers αγωνίζονται στην τελική φάση B1 

 

Διαμόρφωση ομίλων 

Η διαμόρφωση των ομίλων για όλες τις τελικές φάσεις περιγράφεται αμέσως πιο κάτω 

 

----------- 

 

Γενική κατηγορία: τελική φάση 1A 

Σε 4 ομίλους των 6 αθλητών, οι μπόουλερς αγωνίζονται σε 3 παιχνίδια 

Ο αθλητής με το ψηλότερο σκορ συνεχίζει στην τελική φάση 2 

Οι τρείς τελευταίοι αθλητές αποχωρούν 

 

Γενική κατηγορία: τελική φάση 1Β 
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Οι 2 αθλητές που συνεχίζουν αγωνίζονται σε ακόμα ένα παιχνίδι 

Το σύνολο κορυνών των τριών παιχνιδιών του προηγούμενου μέρους της τελικής φάσης 1, 

μεταφέρεται. 

Με το τέλος του παιχνιδιού, ο αθλητής με το ψηλότερο συνολικό σκορ κορυνών, προκρίνεται 

στην τελική φάση 1 

Ο έτερος αθλητής αποχωρεί. 

Όσοι αποχώρησαν από τις τελικές φάσεις 1Α & 1Β τοποθετούνται στις τελικές θέσεις 17-32 

σύμφωνα με το σύνολο κορυνών τους στην τελική φάση 1 

 

Γενική κατηγορία: τελική φάση 2 

Θα υπάρξουν 2 όμιλοι των 6 αθλητών ο κάθε ένας, όπου θα αγωνιστούν σε 3 παιχνίδια. 

Οι δύο πρώτοι εκάστου ομίλου προκρίνονται στην τελική φάση 3. 

Οι αποχωρήσαντες τοποθετούνται στις τελικές θέσεις 9-16, σύμφωνα με το σύνολο κορυνών 

τους στην τελική φάση 2. 

 

Γενική κατηγορία: τελική φάση 3 

Θα υπάρξουν 2 όμιλοι των 4 αθλητών ο κάθε ένας, όπου θα αγωνιστούν σε 3 παιχνίδια. 

Οι δύο πρώτοι εκάστου ομίλου προκρίνονται στην τελική φάση 3. 

Οι αποχωρήσαντες τοποθετούνται στις τελικές θέσεις 5-8, σύμφωνα με το σύνολο κορυνών 

τους στην τελική φάση 3. 

 

Γενική κατηγορία: τελική φάση 4 

Θα υπάρξουν 2 ημιτελικοί αγώνες, όπου στον κάθε αγώνα ο νικητής του ενός ομίλου της τε-

λικής φάσης 3 αντιμετωπίζει τον 2ο του άλλου ομίλου της τελικής φάσης 3. 

Ο κάθε αγώνας αποτελείται από 2 παιχνίδια, όπου ο νικητής είναι ο αθλητής με το ψηλότερο 

σύνολο κορυνών στα 2 παιχνίδια. 

Οι δυο νικητές προκρίνονται στην τελική φάση 5 

Οι αποχωρήσαντες τοποθετούνται στις τελικές θέσεις 3 & 4, σύμφωνα με το σύνολο κορυνών 

τους στην τελική φάση 4. 

 

Γενική κατηγορία: τελική φάση 5 

Θα διεξαχθεί ένας αγώνας των 2 παιχνιδιών, με το τέλος του οποίου νικητής είναι ο αθλητής 

με το ψηλότερο σύνολο κορυνών από τα 2 παιχνίδια. 

Ο νικητής τοποθετείται στην τελική θέση 1 

Ο ηττημένος τοποθετείται στην τελική θέση 2 

 

----------- 

 

Β’ κατηγορία B-Bowlers: τελική φάση B1 

Θα υπάρξουν 2 όμιλοι των 4 αθλητών ο κάθε ένας, όπου θα αγωνιστούν σε 3 παιχνίδια. 

Οι δύο πρώτοι εκάστου ομίλου προκρίνονται στην τελική φάση Β2. 

Οι αποχωρήσαντες τοποθετούνται στις τελικές θέσεις 9-12 στον τελικό κατάλογο Β-Bowlers, 

σύμφωνα με το σύνολο κορυνών τους στην τελική φάση Β1. 

 

Β’ κατηγορία B-Bowlers: τελική φάση B2 

Θα υπάρξουν 2 όμιλοι των 4 αθλητών ο κάθε ένας, όπου θα αγωνιστούν σε 3 παιχνίδια. 

Οι δύο πρώτοι εκάστου ομίλου προκρίνονται στην τελική φάση Β3. 

Οι αποχωρήσαντες τοποθετούνται στις τελικές θέσεις 5-8 στον τελικό κατάλογο Β-Bowlers, 

σύμφωνα με το σύνολο κορυνών τους στην τελική φάση Β2. 

 

Β’ κατηγορία B-Bowlers: τελική φάση B3 

Θα υπάρξουν 2 ημιτελικοί αγώνες, όπου στον κάθε αγώνα ο νικητής του ενός ομίλου της τε-

λικής φάσης B2 αντιμετωπίζει τον 2ο του άλλου ομίλου της τελικής φάσης B2. 

Ο κάθε αγώνας αποτελείται από 2 παιχνίδια, όπου ο νικητής είναι ο αθλητής με το ψηλότερο 

σύνολο κορυνών στα 2 παιχνίδια. 

Οι δυο νικητές προκρίνονται στην τελική φάση B4 
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Οι αποχωρήσαντες τοποθετούνται στις τελικές θέσεις 3 & 4 στον τελικό κατάλογο B-Bowlers, 

σύμφωνα με το σύνολο κορυνών τους στην τελική φάση B3. 

 

Β’ κατηγορία B-Bowlers: τελική φάση B4 

Θα διεξαχθεί ένας αγώνας των 2 παιχνιδιών, με το τέλος του οποίου νικητής είναι ο αθλητής 

με το ψηλότερο σύνολο κορυνών από τα 2 παιχνίδια. 

Ο νικητής τοποθετείται στην τελική θέση 1 του καταλόγου B-Bowlers 

Ο ηττημένος τοποθετείται στην τελική θέση 2 του καταλόγου B-Bowlers 

 

Ο διαγωνισμός της κατηγορίας Β’ – B-Bowlers, και η τελική κατάταξη των αθλητών που περι-

λαμβάνει, δεν επηρεάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο την τελική κατάταξη των αθλητών στον τε-

λικό κατάλογο της γενικής κατηγορίας 

 

Διαμόρφωση Ομίλων: Γενική κατηγορία 

Step  

 

Final Step 1 

Group  A 

 

B 

 

C 

 

D 

Lanes  1 2 3 4 5 6 7 8 

Positions  

Q9 Q16 Q10 Q15 Q11 Q14 Q12 Q13 

Q17 Q24 Q18 Q23 Q19 Q22 Q20 Q21 

Q25 Q32 Q26 Q31 Q27 Q30 Q28 Q29 

 

Διαμόρφωση Ομίλων: Γενική κατηγορία 

Step  

 

Final Step 2 

 

Final Step 3 

Group  E 

 

F G 

 

H 

Lanes  5 6 7 8 5 6 7 8 

Positions  

Q5 Q8 Q6 Q7 Q1 Q4 Q2 Q3 

A1 D1 B1 C1 E1 F2 F1 E2 

A2 D2 B2 C2 - - - - 

 

Διαμόρφωση Ομίλων: Γενική κατηγορία 

Step  

 

Final Step B1 

 

Final Step B2 

Group  B-A  B-B B-C 

 

B-D 

Lanes  1 2 

 

3 4 1 2 3 4 

Positions  
QB5 QB8 QB6 QB7 QB1 QB4 QB2 QB3 

QB9 QB12 QB10 QB11 BA1 BB2 BB1 BA2 

 

Κανονισμοί ισοπαλίας - ισοβαθμίας 

Γενικοί κατάλογοι πρόκρισης και τελικές φάσεις 1, 2, 3, B1 and B2 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας (σύνολο κορυνών) πιο ψηλά κατατάσσεται ο αθλητής με το ψηλό-

τερο τελευταίο παιχνίδι στη σειρά που προσμετράται, μετά το δεύτερο ψηλότερο παιχνίδι 

κ.ο.κ.  

 

Κατάλογος πρόκρισης διαγωνισμού Turbo 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας (κορύνες παιχνιδιού), πιο ψηλά κατατάσσεται ο αθλητής που βρί-

σκεται πιο ψηλά στον γενικό κατάλογο πρόκρισης της γενικής κατηγορίας. 

 

Κατάλογος βράβευσης High Game  
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Σε περίπτωση ισοβαθμίας (κορύνες παιχνιδιού), πιο ψηλά κατατάσσεται ο αθλητής που βρί-

σκεται πιο ψηλά στον γενικό κατάλογο πρόκρισης της γενικής κατηγορίας. 

 

Γενική κατηγορία τελικές φάσεις 4-5 και κατηγορία Β’ – B-Bowlers τελικές φάσεις 

B3-B4 

Η ισοπαλία σε ένα αγώνα διευθετείται μέσω roll off μιας μπαλιάς, επί ενός ολόκληρου σετ κο-

ρυνών, που επαναλαμβάνεται μέχρι να «σπάσει» η ισοπαλία. 

Ο αθλητής που τοποθετήθηκε πιο ψηλά στην τελική φάση, επιλέγει ένα εκ των δυο διαδρό-

μων του αγώνα, στον οποίο θα γίνει η διαδικασία και επίσης επιλέγει τη σειρά με την οποία θα 

ρίξουν οι δυο αθλητές. Σε περίπτωση που η διαδικασία συνεχίζεται, τότε αυτή μεταφέρεται 

στον αντίθετο διάδρομο με την αντίθετη σειρά ρίψης βολών κ.ο.κ.  

 

Τοποθέτηση στους διάδρομους και μετακινήσεις 

Κληρώσεις διαδρόμων 

Προκριματικός Γύρος: Τυχαία κλήρωση από τη διεύθυνση του 

τουρνουά 

 

Τελικές Φάσεις: Η τοποθέτηση γίνεται με βάση προκαθορισμέ-

νους πίνακες, εξαρτώμενη από την κατάταξη του αθλητή σε 

κάθε προηγούμενη φάση 

 

Για τη γενική κατηγορία, τελική φάση 4, τα 2 ζευγάρια θα το-

ποθετηθούν με βάση τυχαία κλήρωση στα ζεύγη διαδρόμων 

5-6 & 7-8 

 

Για τη Β’ κατηγορία, τελική φάση Β3, τα 2 ζευγάρια θα τοπο-

θετηθούν με βάση τυχαία κλήρωση στα ζεύγη διαδρόμων 1-2 

& 3-4 

 

Ο τελικός της γενικής κατηγορίας θα γίνει στους διάδρομους 

5-6 και της Β κατηγορίας στους διάδρομους 3-4 

 

Αθλητές επί των διαδρόμων 
Προκριματική φάση: Το μέγιστο 5 εκτός της τελευταίας σει-

ράς, που θα είναι 6 ανά ζεύγος διαδρόμων 

Συχνότητα μετακινήσεων Προκριματική φάση: Μετά από 2 παιχνίδια 

Μέθοδος μετακινήσεων Μονοί αριθμοί αριστερά, ζυγοί δεξιά 

Αριθμός διαδρόμων Δυο 

 

Πολιτική κρατήσεων 

Περιορισμός προ-κρατήσεων 

Πριν την έναρξη του τουρνουά, είναι δυνατή η κράτηση κατά 

το μέγιστο για τρεις σειρές. Από 4/5/2019 μέχρι και 7/5/2019 

δεν υπάρχουν άλλοι περιορισμοί. Από 8/5/2019 μέχρι και 

11/5/2019, δεν πρέπει να υπάρχει απόσταση πέραν των 3 η-

μερών μεταξύ 1ης και 3ης κράτησης κάποιου.  

Περιορισμός κατά τη διάρκεια Απεριόριστο 

Μέγιστος αριθμός κρατήσεων 

ανά άτομο 
Απεριόριστο 

Ακυρώσεις κρατήσεων 

Επιτρέπονται, νοουμένου ότι οι ακυρώσεις παραλήφθηκαν 

από την οργανωτική επιτροπή τουλάχιστον 1 ώρα πριν την έ-

ναρξη της σειράς. 

Προθεσμία κρατήσεων 
30 λεπτά πριν την έναρξη της σειράς. 

Για την τελευταία σειρά δεν υπάρχει προθεσμία 
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Προκριματικές σειρές και δικαιώματα συμμετοχής σε €  

Σειρά Μέρα Ημερομηνία Ώρα Θέσεις Entry Re-En-
try 

2rd Re-
Entry 

3rd Re-
Entry+ 

Squad 01 

Σάββατο 04.05.2019 

11.00 20 60 --- --- --- 

Squad 02 14.00 20 60 40 --- --- 

Squad 03 17.00 20 60 40 30 --- 

Squad 04 

Κυριακή 05.05.2019 

11.00 20 60 40 30 25 

Squad 05 14.00 20 60 40 30 25 

Squad 06 17.00 20 60 40 30 25 

Squad 07 
Δευτέρα 06.05.2019 

17.00 20 60 40 30 25 

Squad 08 20.00 20 60 40 30 25 

Squad 09 
Τρίτη 07.05.2019 

17.00 20 60 40 30 25 

Squad 10 20.00 20 60 40 30 25 

Squad 11 

Τετάρτη 08.05.2019 

14.00 20 60 40 30 25 

Squad 12 17.00 20 60 40 30 25 

Squad 13 20.00 20 60 40 30 25 

Squad 14 

Πέμπτη 09.05.2019 

11.00 20 70 50 30 25 

Squad 15 14.00 20 70 50 30 25 

Squad 16 17.00 20 70 50 30 25 

Squad 17 20.00 20 70 50 30 25 

Squad 18 

Παρασκευή 10.05.2019 

11.00 20 70 50 30 25 

Squad 19 14.00 20 70 50 30 25 

Squad 20 17.00 20 70 50 30 25 

Squad 21 20.00 20 70 50 30 25 

Squad 22 

Σάββατο 11.05.2019 

09.00 20 80 50 30 25 

Squad 23 12.00 20 80 50 30 25 

Squad 24 15.00 20 80 50 30 25 

Squad 25 18.00 20 80 50 30 25 

Squad 26 21.00 24 90 60 40 35 

Turbo - - - - 10 10 10 10 

 

 

Πρόγραμμα Τελικών 

Γενική Κατηγορία, Κυριακή, 12 Μαΐου 2019 

09.00: Step 1A 

11.30: Step 1B 

12.30: Step 2 

15.30: Step 3 

17.30: Step 4 

19.00: Step 5 

 

Κατηγορία B-Bowlers, Κυριακή, 12 Μαΐου 2019 

12.30: Step B1 

15.30: Step B2 
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17.30: Step B3 

19.00: Step B4 

 

Ξενοδοχεία 

www.bowlingsoftcy.net 

www.b-softmedia.com 

 

Άλλες Πληροφορίες 

Online Registration 

www.bowlingsoftcy.net and www.b-softmedia.com 

 

Mobile phone friendly website: www.b-softmedia.com 

Αυτή η ιστοσελίδα είναι κατασκευασμένη για κινητά τηλέφωνα και τάμπλετς και παρέχει ά-

μεσα και εύκολα πληροφορίες για το εκάστοτε τρέχον τουρνουά που διοργανώνει τo SOFT. 

 

http://www.bowlingsoftcy.net/
http://www.b-softmedia.com/
http://www.bowlingsoftcy.net/
http://www.b-softmedia.com/
http://www.b-softmedia.com/

