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‘‘NICOS CHARALAMBOUS Premier Cup 2019-20’’ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 
 

Ο Επαρχιακός Σύνδεσμος Μπόουλινγκ Αμμοχώστου προκηρύσσει το ‘‘NICOS 

CHARALAMBOUS Premier Cup 2019-20”, στο οποίο δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι 

ομάδες του σωματείου που αγωνίζονται στο Πρωτάθλημα “PREMIER LEAGUE 2019-20”. 

Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις ημερομηνίες που αναγράφονται στο επίσημο Ετήσιο 

Αγωνιστικό Πρόγραμμα του σωματείου. 

 

Πρώτη Φάση – Προκριματική Φάση:  

Οι εννέα (9) ομάδες που αγωνίζονται στο Πρωτάθλημα της “PREMIER LEAGUE 2019-

20”, θα τοποθετηθούν στους διαδρόμους 15-23 μετά από κλήρωση που θα διεξαχθεί μία 

εβδομάδα πριν τη διεξαγωγή της Προκριματικής φάσης. 

Ακολούθως, όλες οι ομάδες θα παίξουν από δύο (2) παιχνίδια και οι οκτώ (8) ομάδες με το 

ψηλότερο σύνολο κορυνών, θα προκριθούν στην επόμενη φάση του θεσμού. Δεν θα 

υπάρξουν αλλαγές διαδρόμων, καθ’ όλη τη διάρκεια της προκριματικής φάσης! 

 

Δεύτερη Φάση – Προημιτελική Φάση: 

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

Τα ζευγάρια των αγώνων θα προκύψουν μετά από σχετική κλήρωση που θα διεξαχθεί μία 

εβδομάδα πριν τη διεξαγωγή της Προημιτελικής φάσης. Οι νικήτριες ομάδες θα κρίνονται 
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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. 

 

Τρίτη Φάση – Ημιτελική Φάση:  

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

των αγώνων θα προκύψουν μετά από σχετική κλήρωση που θα διεξαχθεί μία εβδομάδα πριν 

τη διεξαγωγή της Ημιτελικής φάσης. 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 μονό αγώνα των τριών (3) παιχνιδιών με νικήτρια να θεωρείται 

την ομάδα που θα συγκεντρώσει στο σύνολο των τριών παιχνιδιών τις περισσότερες 

κορύνες. Η νικήτρια του τελικού κατακτά το ‘‘NICOS CHARALAMBOUS Premier Cup 

2019-20’’  και ανακηρύσσεται Κυπελλούχος Ε.Σ.Μ.Α. για την περίοδο 2019-20. Η ηττημένη 

ομάδα παίρνει τον τίτλο της φιναλίστ του κυπέλλου. 

 

Ισοπαλία/Ισοβαθμία:  

Σ’ όλες τις φάσεις του τουρνουά, σε περίπτωση ισοπαλίας/ισοβαθμίας, για να βγει η νικήτρια 

ομάδα, θα ακολουθείται ειδική διαδικασία “TIE BREAK”.  

Οι δύο ομάδες, θα χρησιμοποιήσουν τους παίκτες που συμμετείχαν στο τελευταίο παιχνίδι 

(με την ίδια σειρά όπως αυτή φαίνεται στις οθόνες του bowling center).  

Θα αγωνιστούν σε αγώνα τύπου “ROLL OFF”,  όπου ο κάθε παίκτης της κάθε ομάδας ρίχνει 

ΜΙΑ (1) μπαλιά επί δέκα (10) στημένων κορυνών.  

Μετά από την μπαλιά του πρώτου παίκτη της πρώτης ομάδας, και οι δέκα (10) κορύνες 

επανατοποθετούνται και ρίχνει ο πρώτος παίκτης της αντίπαλης ομάδας.  

Στην συνέχεια ρίχνει ο δεύτερος παίκτης της πρώτης ομάδας, κατόπιν ο δεύτερος παίκτης 

της δεύτερης ομάδας κ.ο.κ. μέχρι να ρίξουν και οι πέντε (5) παίκτες κάθε ομάδας.  
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Οι βολές της κάθε ομάδας, ρίχνονται στο διάδρομο που ολοκλήρωσε τον αγώνα. Η ομάδα 

που στο φύλλο αγώνος αναφέρεται ως “Home” ξεκινά να ρίχνει πρώτη. Συνολικά η κάθε 

ομάδα θα ρίξει πέντε (5) βολές, μια ανά παίκτη και η ομάδα που θα συγκεντρώσει τις 

περισσότερες κορύνες προκρίνεται στην επόμενη φάση. Σε περίπτωση που η ισοπαλία 

εξακολουθεί να υφίσταται, η διαδικασία συνεχίζεται με σύστημα “SUDDEN DEATH”, 

δηλαδή μετά από κάθε βολή εάν μία ομάδα αποκτήσει πλεονέκτημα προκρίνεται αυτόματα. 

 

Πρόνοια Handicap: 

* 167-175 με μέγιστο 8 Hcp για όλους, βασισμένο στο Hcp Πρωταθλήματος όπως αυτό θα 

αναγράφεται στη λίστα των Average, την ημέρα διεξαγωγής του Κυπέλλου. 

* Γυναίκες και έφηβοι (κάτω των 16 ετών) θα έχουν ‘minimum’ 8 κορύνες (pins) Hcp. 

 

Απουσία παίκτη ή παικτών: 

Οι ομάδες έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν την πρόνοια του Μπλάιντ σκορ (120 

κορύνες) όπως αυτή εφαρμόζεται και στο Πρωτάθλημα. 

 

Ερμηνεία Προκήρυξης: 

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποια ασάφεια που δεν προβλέπεται ξεκάθαρα στην 

Προκήρυξη, τότε εναπόκειται στα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (κατά τη 

διάρκεια των αγώνων) να ξεκαθαρίσουν την ασάφεια και η απόφαση τους θα θεωρείται 

τελεσίδικη. 

 

Εκ μέρους Δ.Σ. σωματείου 

 

Ντίνος Σοφοκλέους 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Σ.Μ.Α. 

 


