ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΙΣ
ΔΙΕΘΝEIΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2019
RANKING SYSTEM
Η επιλογή των αθλητών και αθλητριών που θα αντιπροσωπεύσουν την Κύπρο στους
διεθνείς αγώνες όπως περιγράφονται αναλυτικά πιο κάτω θα είναι αποτέλεσμα του
συνόλου κορυνών από διαγωνισμούς κατάταξης .
Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές και αθλήτριες μέλη της εθνικής κατηγορίας οι
οποίοι επιλέγονται από την υποεπιτροπή εθνικών ομάδων με δικά της κριτήρια. Η λίστα
των επιλεγέντων θα ανακοινωθεί την 10η Οκτωβρίου 2018 και θα αναρτηθεί σε όλες τις
επίσημες ιστοσελίδες ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ΚΟΜΠΟ και της υποεπιτροπής
εθνικών ομάδων.
Διοργανώσεις
Κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου 2018/2019 και όπως έχουμε προαναφέρει
σκοπός είναι να συμμετέχουμε σε όσο το δυνατό περισσότερες διοργανώσεις
μπορούμε και νοουμένου ότι υπάρχει η οικονομική δυνατότητα. Οι διοργανώσεις στις
οποίες επιθυμούμε να λάβουμε μέρος είναι οι ακόλουθες:
•

Μεσογειακοί Αγώνες (MBC 2019)

•

Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης

•

Πανευρωπαϊκό Ανδρών (EMC 2019)

•

Πανευρωπαϊκό Ατομικό (ECC 2019)

ΜΕΘΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Μεσογειακοί Αγώνες και Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης

Θα διεξαχθούν 9 αγώνες κατάταξης (ranking tournaments) κατά την διάρκεια της
περιόδου από 8 Οκτωβρίου 2018 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2019. Κάθε τουρνουά θα
αποτελείται από 2 αγωνιστικές σειρές ανεξάρτητες η μία με την άλλη και σε διαφορετική
μέρα η κάθε σειρά. Ο λόγος είναι για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες και των
πρωταθλημάτων των σωματείων και της εθνικής κατηγορίας χωρίς να επηρεάζει το ένα
το άλλο. Η κάθε αγωνιστική σειρά θα αποτελείται από 6 παιγνίδια. Οι αθλητές/ριες θα
πρέπει να αγωνιστούν στα 8 από τα 9 τουρνουά. Στο τέλος όλοι οι διαγωνιζόμενοι θα
πρέπει να έχουν συμπληρώσει 48 παιγνίδια. Κάθε τουρνουά θα είναι αυτοτελές και με
το τέλος του οι αθλητές/ριες θα παίρνουν βαθμούς. Οι βαθμοί αυτοί θα είναι το σύνολο
των κορυνών μέχρι την συμπλήρωση και των 8 τουρνουά.
Μετά το τέλος των 9 τουρνουά η υπό επιτροπή θα επιλέξει τους αθλητές/αθλήτριες για
τους Μεσογειακούς και αγώνες Μικρών Κρατών από τους αθλητές/αθλήτριες που θα
βρίσκονται στις θέσεις 1-5 εκτός ειδικών περιπτώσεων (βλέπε παράρτημα ειδικά
κριτήρια).
Οι βαθμοί τόσο των γυναικών όσο και των ανδρών μεταφέρονται μέχρι να ολοκληρωθεί
η διαδικασία επιλογής για όλες τις προαναφερθείσες διοργανώσεις.
Πανευρωπαϊκοί αγώνες ανδρών και Πανευρωπαϊκό ατομικό ανδρών και
γυναικών
Θα διεξαχθούν 5 επιπρόσθετοι αγώνες κατάταξης (ranking tournaments) κατά την
διάρκεια της περιόδου από 1 Μαρτίου έως 15 Μαΐου για όλους τους αθλητές/ριες της
εθνικής κατηγορίας με τον ίδιο τρόπο όπως και τα προηγούμενα 9 τουρνουά. Ο κάθε
αθλητής/ρια θα πρέπει να αγωνιστεί στα 4 από τα 5 τουρνουά.

Οι βαθμοί κατάταξης για κάθε τουρνουά θα προστίθενται στην υφιστάμενη
βαθμολογία (οι βαθμοί των προηγούμενων 9 τουρνουά μεταφέρονται). Με το τέλος
και των 5 αυτών τουρνουά (σε σύνολο 72 παιχνιδιών) ο πρώτος αθλητής και η πρώτη
αθλήτρια στην βαθμολογία ανακηρύσσονται πρωταθλητές Κύπρου και εξασφαλίζουν
αυτόματα την συμμετοχή τους στο πανευρωπαϊκό ατομικό. Η υπό επιτροπή θα
επιλέξει τους αθλητές για τους Πανευρωπαϊκούς αγώνες ανδρών από τους αθλητές
που θα βρίσκονται στις θέσεις 1-10 εκτός ειδικών περιπτώσεων (βλέπε παράρτημα
ειδικά κριτήρια).

Ειδικά κριτήρια
•

Η μόνη υπεύθυνη να αποφασίσει για την επιλογή των αθλητών/ριων πέραν των
αυτόματων θέσεων είναι η υποεπιτροπή αγώνων και με δικά της κριτήρια.

•

Η υποεπιτροπή έχει το δικαίωμα να επιλέξει αθλητή η αθλήτρια για συμμετοχή σε
οποιαδήποτε διοργάνωση(εκτός των αυτόματων θέσεων) έστω και αν

δεν

συμπλήρωσε τον απαιτούμενο αριθμό αγώνων (όχι λιγότερο του 50%) ή βαθμών
είτε λόγω τραυματισμού ή ασθένειας ή άλλου σοβαρού περιστατικού και εφόσον
κρίνει ότι είναι σε θέση και σε πλήρη ετοιμότητα να αγωνιστεί.
Κανονισμοί
•

Κατά τη διάρκεια των αγώνων θα ισχύουν οι κανόνες και κανονισμοί της ΚΟΜΠΟ
και για την ερμηνεία και εφαρμογή τους αρμόδιοι είναι οι υπεύθυνοι για την
εκάστοτε διοργάνωση και οι οποίοι θα ορίζονται από την υποεπιτροπή εθνικών
ομάδων.

•

Όλες οι σειρές θα ξεκινούν η ώρα 19:30 και ο κάθε αθλητής/τρια θα πρέπει να
βρίσκεται εγκαίρως στον χώρο διεξαγωγής των αγώνων. Σε περίπτωση μη
έγκαιρης προσέλευσης θα εφαρμόζονται οι κανονισμοί που προνοούνται.

•

Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην βαθμολογία για εξασφάλιση αυτόματης θέσης
τότε θα μετρά η καλύτερη σειρά 6 παιχνιδιών σε σύνολο κορυνών και αν
εξακολουθεί να υπάρχει ισοβαθμία η δεύτερη καλύτερη σειρά κ.ο.κ

Γενικές πρόνοιες

•

Η ομοσπονδία θα καλύπτει τα έξοδα (entry fee, αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή)
για τους Μεσογειακούς αγώνες και τους αγώνες μικρών κρατών Ευρώπης. Για τις
υπόλοιπες

διοργανώσεις

εντός

Ευρώπης

(Ευρωπαϊκό

ανδρών

και

Πανευρωπαϊκό ατομικό) η ομοσπονδία θα διαθέτει 1000 Ευρώ ανά αθλητή ή
αθλήτρια. Για διοργανώσεις εκτός Ευρώπης η ομοσπονδία δεν θα διαθέτει
κονδύλι εκτός και αν εξευρεθούν οικονομικοί πόροι.
•

Σε περίπτωση που η ομοσπονδία αδυνατεί να καλύψει μέρος ή και ολόκληρο το
ποσό που απαιτείται για τη συμμετοχή της εθνικής ομάδας στην οποιαδήποτε
διοργάνωση η οποία έχει προκηρυχθεί (πέραν των άμεσα επιχορηγουμένων) τότε
θα γίνονται προσπάθειες εξεύρεσης του ποσού που υπολείπεται από σπόνσορες.
Σε περίπτωση που και σε αυτή την περίπτωση και πάλι δεν συμπληρώνεται το
απαιτούμενο ποσό, τότε η αποστολή θα αποτελείται από τον αριθμό των αθλητών
για τους οποίους έχουν εξευρεθεί οι οικονομικοί πόροι πάντα έχοντας ως κριτήριο
την τελική βαθμολογία του ranking system και των επιλογών της υποεπιτροπής
εθνικών ομάδων.

•

Σε περίπτωση που αθλητής η αθλήτρια που κατέλαβαν θέσεις που εξασφαλίζουν
αυτόματη συμμετοχή σε διοργάνωση αδυνατεί να συμμετάσχει τότε την θέση
εξασφαλίζει ό επόμενος/η στην βαθμολογία που αφορά την συγκεκριμένη
διοργάνωση.

•

Η υπό επιτροπή θα έχει πάντα την ευθύνη για την τήρηση των κανόνων ηθικής
και ευθιξίας και του ευ αγωνίζεσθε και θα είναι αμείλικτη και θα διαγράφει από την
εθνική κατηγορία και θα μηδενίζει ανά πάσα στιγμή και ανεξαρτήτως θέσης στο
ranking τους αθλητές/τριες που προβαίνουν σε πράξεις αντιαθλητικής ή
απρεπούς συμπεριφοράς και που θίγουν τους κανόνες και τους κανονισμούς που
διέπουν την εθνική κατηγορία.

•

Από τη στιγμή της επιλογής μέχρι και την ημερομηνία διεξαγωγής των εκάστοτε
αγώνων, οι επιλεγέντες θα προετοιμάζονται κάτω από τις οδηγίες των
προπονητών των εθνικών ομάδων για τους συγκεκριμένους αγώνες βάση
προγράμματος που θα ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους.

.
Βαθμολόγηση
Η μεθοδολογία βαθμολόγησης είναι το σύνολο κορυνών το οποίο θα προστίθεται
σε κάθε τουρνουά.

Αγωνιστικοί χώροι
Σκοπός της υποεπιτροπής εθνικών ομάδων είναι να χρησιμοποιηθούν όλα τα
bowling centers.
Κόστος συμμετοχής
Το κόστος συμμετοχής καθορίζεται στα 100 Ευρώ στο σωματείο που ανήκει ο κάθε
αθλητής και περιλαμβάνει όλα τα παιγνίδια καθώς και τα εκπαιδευτικά σεμινάρια
που θα οργανώσει η υποεπιτροπή εθνικών ομάδων. Στο κόστος θα πληρώνεται
50% με την αποδοχή της επιλογής ως μέλους της εθνικής κατηγορίας στο 1ο
τουρνουά που θα αγωνιστεί ο κάθε ένας και το υπόλοιπο 50% μέχρι και το 3ο
τουρνουά.

