
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 

ΜΕΛΩΝ Κ.Ο.ΜΠΟ 

 

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 1 & 2/6/2019 (Σάββατο και Κυριακή) 

Χώρος διεξαγωγής: Cosmic  Bowling Center 

Συμμετέχουν 12 ομάδες ως εξής : 

Η πρωταθλήτρια της προηγούμενης περιόδου(Navigators) 

Η νικήτρια του Summer Cup της προηγούμενης περιόδου (ΑΠΟΕΛ) 

Η πρωταθλήτρια ομάδα του κάθε σωματείου(5 ομάδες μετά την αποχή του Ε.Σ.ΜΠΟ  

Κερύνειας) 

1 επιπλέον ομάδα από  το κάθε σωματείο στις θέσεις  1 - 4 στον πίνακα βαθμολογίας 

των σωματείων που βάσει των δεδομένων που μου δόθηκαν κατανέμονται ως εξής : 1 από 

 το RNB, 2 από τον Ε.Σ.ΜΠΟ Λεμεσού και 2 από τον Ε.Σ.ΜΠΟ Αμμοχώστου 

Σύνολο: 12 ομάδες 

 

Ο μέγιστος αριθμός ομάδων που μπορεί να προέρχονται από ένα σωματείο είναι τέσσερεις 

συμπεριλαμβανομένων των ομάδων που συμμετέχουν απευθείας και νοουμένου ότι καμία 

ομάδα δεν έχει τερματίσει κάτω απο την 4η θέση στο σωματειακό της πρωτάθλημα 

 

Μορφή Αγώνων 

Οι 12 ομάδες κληρώνονται σε 3 ομίλους των τεσσάρων ομάδων έκαστος. Μόνο για την 

πρωταθλήτρια ομάδα της προηγούμενης περιόδου, γίνεται πρόνοια να μην κληρωθεί στον 

όμιλο που κληρώθηκε η πρωταθλήτρια του σωματείου της ή η αντικαταστάτρια ομάδα. 

Όλες οι άλλες ομάδες τοποθετούνται με κλήρωση. 

ΦΑΣΗ Α’ 

Οι ομάδες, στα πλαίσια των ομίλων, αγωνίζονται με το σύστημα Round Robin. Οι δυο 

πρώτες ομάδες κάθε ομίλου προχωρούν στην επόμενη φάση. 

ΦΑΣΗ Β' 

Οι ομάδες σε ένα όμιλο των 6 ομάδων αγωνίζονται με το σύστημα Round Robin. Με το 

τέλος και του 5ου αγώνα, η ομάδα με τους περισσότερους βαθμούς ανακηρύσσεται 



Παγκύπρια Πρωταθλήτρια του Πρωταθλήματος Πρωταθλητριών Ομάδων Σωματείων 

Μελών ΚΟΜΠΟ. 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Σε κάθε αγώνα και στις 2 φάσεις η νικήτρια ομάδα παίρνει 1 βαθμό. Σε περίπτωση 

ισοπαλίας η κάθε ομάδα παίρνει από 1/2 βαθμό. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στο τέλος της 

κάθε φάσης τότε θα μετρά το σύνολο κορυνών.Αν η ισοβαθμία συνεχίσει να υφίσταται τότε 

μετρά ο μεταξύ των ομάδων που ισοβαθμούν αγώνας. Στην περίπτωση που ο μεταξύ τους 

αγώνας έληξε ισόπαλος τότε θα μπούμε στην διαδικασία roll off όπως περιγράφεται στους 

κανονισμούς της ETBF άρθρο 3.31.4 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 

Σάββατο 1/6/2019 

9πμ – 1μμ ΦΑΣΗ Α’ 

1μμ-2μμ Διάλλειμα και λάδωμα διαδρόμων 

2μμ-4:30μμ ΦΑΣΗ Β’ 

 

Κυριακή 2/6/2019 

9πμ-1μμ ΦΑΣΗ Β’ Συνέχεια 

1μμ-2μμ Απονομές 

 

ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΜΑΔΑΣ 

Σε περίπτωση μη εμφάνισης ομάδας  η αντίπαλη ομάδα παίρνει την νίκη. Σε τέτοια 

περίπτωση η ομάδα θα αγωνιστεί για να πάρει κορύνες αφού μετρούν σε περίπτωση 

ισοβαθμίας 

ΔΕΛΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ 

- Όλοι οι συμμετέχοντες αθλητές, θα πρέπει να έχουν στην κατοχή τους και να 

παρουσιάζουν, έγκυρο Δελτίο Υγείας του ΑΣΥΑ. Εφόσον για οποιονδήποτε λόγο αθλητής 

παρουσιαστεί  χωρίς έγκυρο Δελτίο Υγείας , τότε αυτόματα θα του απαγορεύεται η 

συμμετοχή στους αγώνες  

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ  

Οι ομάδες θα πρέπει να φορουν ομοιόμορφη στολή στο πάνω και κάτω μέρος. Οι άντρες - 

αθλητές θα πρέπει να φορούν μακρύ παντελόνι ή φόρμα. Για τις Γυναίκες επιτρέπεται και 

το κολάν ή/και η κοντή φούστα ή/και το κοντό παντελόνι ή/και η βερμούδα .  



ΔΗΛΩΣΗ ΜΠΑΛΩΝ  

Η δήλωση μπαλών για τον διαγωνισμό του παγκυπρίου πρωταθλήματος καταργείται. 

Εντούτοις, ενδέχεται να γίνεται οπτικός έλεγχος καταλληλότητας μπαλών και αν 

διαπιστωθεί ότι αθλητής χρησιμοποιά μπάλα εκτός των προδιαγραφών που καθορίζονται 

από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Μπόουλινγκ, θα μηδενίζεται για το τρέχον και όλα τα 

προηγούμενα παιχνίδια του στο συγκεκριμένο αγώνισμα. .  

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ  

Για ότι δεν γίνεται πρόνοια στο παρόν έντυπο και μέχρι της εκδόσεως εντύπου Αγωνιστικών 

Κανονισμών της Ομοσπονδίας, θα ισχύουν οι υφιστάμενοι Εσωτερικοί Αγωνιστικοί και 

Πειθαρχικοί Κανονισμοί που αφορούν ομαδικούς διαγωνισμούς, καθώς και οι κανονισμοί 

της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας (ETBF).  

Η Κ.Ο.ΜΠΟ. ενδέχεται να εκδώσει επιπλέον οδηγίες προς τα Σωματεία πριν και κατά τη 

διάρκεια του διαγωνισμού.  

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

80 Ευρώ ανά ομάδα. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται φαγητό και 1 ποτό και για τις 2 μέρες 

αλλά ΜΟΝΟ για τους αθλητές. Οι επιλογές στο φαγητό περιορίζονται σε hamburgers, 

chicken nuggets, chicken wings, halloumi cheese in pitta bread. Όλα τα φαγητά 

συνεδεύονται με σαλάτα και πατάτες. Τα ποτά τα οποία προσφέρονται είναι νερό,χυμοί και 

αναψυκτικά. Σε περίπτωση λιγότερων συμμετοχών τότε το κόστος θα διαμορφωθεί 

αναλόγως. 

Το δικαίωμα συμμετοχής θα πρέπει να πληρωθεί ΠΡΙΝ την έναρξη των αγώνων.  

ΔΗΛΩΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 

Η τελευταία ημερομηνία δήλωσης των ομάδων καθορίζεται η 17η Μαίου 2019 ημέρα 

Παρασκευή με αποστολή email στον οργανωτικό γραμματέα. Προσθήκες δεν επιτρέπονται. 

Οι ομάδες θα διαγωνίζονται με το ρόστερ με το οποίο εξασφάλισαν την συμμετοχή τους. 

Στην απίθανη περίπτωση που ομάδα σωματείου που αγωνιζόταν σε κύπελλο και 

πρωτάθλημα τετράδων είχε δηλωμένους ΜΟΝΟ 4 παίκτες στο ρόστερ της τότε θα 

δικαιούται 1 προσθήκη για να συμπληρώσει πεντάδα.Η προσθήκη αυτή θα αφορά παίκτη 

εγγεγραμένο σε άλλη ομάδα του ίδιου σωματείου η οποία όμως να μην τερμάτισε στις 

πρώτες 4 θέσεις στο οικείο πρωτάθλημα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ομάδα 

σωματείου που αγωνίζεται σε πρωτάθλημα τετράδων έκανε προσθήκη ενώ είχε 

περισσότερους από 4 παίκτες στο ρόστερ της κατά την διάρκεια της αγωνιστικής χρονιάς  

τότε θα αποκλείεται αυτόματα από την διοργάνωση. 

 

 


