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C.B.F. CUP-WINNERS CUP
(ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΟΜΑΔΩΝ)

Season 2019-20

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Μπόουλινγκ ανακοινώνει τη διοργάνωση του Παγκυπρίου Κυπέλλου Ομάδων,
"C.B.F. Cup-Winners CUP 2019-20".

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ
Ονομασία Τουρνουά

C.B.F. Cup-Winners CUP 2019-20 / ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ

Διοργανωτές Τουρνουά

Κυπριακή Ομοσπονδία Μπόουλινγκ

Tournament Director

Μάριος Νικολαίδης
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GALACTICA BOWLING CENTER
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ΛΕΜΕΣΟΣ

Έναρξη Τουρνουά

Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2020

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Κατηγορία

Ομάδες που αγωνίζονται στα Σωματεία Μέλη της Κ.Ο.ΜΠΟ.

Γεγονός

Ομαδικό Τουρνουά

Δικαίωμα Συμμετοχής

€0 / συμμετοχή (Επιχορηγημένο από την Κ.Ο.ΜΠΟ.)

ΕΠΑΘΛΑ / ΒΡΑΒΕΙΑ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1η ΘΕΣΗ / Κυπελλούχος

Ομαδικό Κύπελλο και Ατομικά Αναμνηστικά ή Μετάλλια

2η Θέση / Φιναλίστ Κυπέλλου

Ομαδικό Κύπελλο και Ατομικά Αναμνηστικά ή Μετάλλια

1. ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
1. Συμμετέχουν 12 ομάδες ως εξής:
- Οι Κυπελλούχες ομάδες των έξι (6) σωματείων μελών της Ομοσπονδίας.
- Οι Φιναλίστ ομάδες του Κυπέλλου των έξι (6) σωματείων μελών της Ομοσπονδίας.
2. Λόγω της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί σχετικά με την πανδημία Covid-19 και επειδή κάποια σωματεία
έχουν αναγκαστεί να διακόψουν τα Πρωταθλήματα τους, θα ισχύσει μόνο για φέτος η εξής πρόνοια: Θα δοθεί
στα συγκεκριμένα σωματεία η δυνατότητα να δηλώσουν τις ομάδες με τις οποίες θα εκπροσωπηθούν στο
τουρνουά.
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3. Σε περίπτωση που κάποιο σωματείο αδυνατεί να αποστείλει ομάδα/ες και το σύνολο των ομάδων που θα
συμμετέχουν στο τουρνουά είναι κάτω των δώδεκα (12), τότε οι ομάδες δεν θα αντικαθίστανται και το
τουρνουά θα διεξαχθεί με λιγότερες ομάδες.
4. Κάθε ομάδα έχει δικαίωμα να δηλώσει μέχρι και οκτώ (8) αθλητές. Ο ελάχιστος αριθμός αθλητών που
δικαιούται να δηλώσει μία ομάδα είναι πέντε (5). Κάθε αθλητής που δηλώνεται, θα πρέπει να είναι ενεργός
αθλητής και να παρουσιάζεται ως τέτοιος στο μητρώο του Σωματείου και της Ομοσπονδίας.
5. Τα σωματεία καλούνται να δηλώσουν ονομαστικά τις ομάδες με τις οποίες θα εκπροσωπηθούν στο
τουρνουά, μέχρι την Παρασκευή 4η Σεπτεμβρίου 2020. Η δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να σταλεί στο
επίσημο E-mail της Κ.Ο.ΜΠΟ. cypbowlingfederation@cytanet.com.cy
2. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
α. Μορφή και πρόγραμμα αγώνων με 8 ομάδες:
Α’ ΦΑΣΗ / Προ-Ημιτελική Φάση:
Οι ομάδες θα κληρωθούν σε τέσσερα (4) ζευγάρια. Οι ομάδες θα αγωνιστούν σε αγώνες νοκ-άουτ των δύο
(2) παιχνιδιών. Οι ομάδες με το ψηλότερο σύνολο κορυνών του κάθε αγώνα, προκρίνονται στην Ημιτελική
Φάση.
Β’ Φάση / Ημιτελική Φάση:
Οι ομάδες θα κληρωθούν σε δύο (2) ζευγάρια. Οι ομάδες θα αγωνιστούν σε αγώνες νοκ-άουτ των δύο (2)
παιχνιδιών. Οι ομάδες με το ψηλότερο σύνολο κορυνών του κάθε αγώνα, προκρίνονται στην Τελική Φάση.
Γ’ Φάση / Τελική Φάση:
Οι ομάδες θα αγωνιστούν σε αγώνα των δύο (2) παιχνιδιών. Η ομάδα με το ψηλότερο σύνολο κορυνών στον
αγώνα, ανακηρύσσεται σε νικήτρια του τουρνουά “C.B.F. Cup-Winners CUP 2019-20” και ταυτόχρονα
Παγκύπρια Κυπελλούχος της Κ.Ο.ΜΠΟ. για την Αγωνιστική Περίοδο 2019-20.
ΙΣΟΠΑΛΙΑ:
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 ΤΟΥΡΝΟΥΑ (8 συμμετοχές)
ΩΡΕΣ
Μέχρι τις 09:30

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Προσέλευση Ομάδων

09:45 – 10:00

Τελετή Έναρξης

10:00 – 12:00

Α’ ΦΑΣΗ / Προ-Ημιτελική Φάση (8 ομάδες / 8 διαδρόμοι)

12:00 – 13:00

Μεσημεριανό Διάλειμμα / Λάδωμα Διαδρόμων (6 διαδρόμοι)

13:00 – 15:00

Β’ Φάση / Ημιτελική Φάση (4 ομάδες)

15:00 – 15:15

Απογευματινό Διάλειμμα

15:15 – 17:15

Γ’ Φάση / Τελική Φάση (2 ομάδες)
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α. Μορφή και πρόγραμμα αγώνων με περισσότερες από 8 ομάδες:
Α’ ΦΑΣΗ / Προκριματική Φάση:
Σε περίπτωση συμμετοχής περισσοτέρων των οκτώ (8) ομάδων, θα πραγματοποιηθεί κλήρωση από την οποία
θα προκριθεί απευθείας στην επόμενη φάση Α’ αριθμός ομάδων.
Οι εναπομείναντες ομάδες θα αγωνιστούν σε αγώνες νοκ-άουτ των δύο (2) παιχνιδιών. Οι ομάδες με το
ψηλότερο σύνολο κορυνών του κάθε αγώνα, προκρίνονται στην Προ-Ημιτελική Φάση.
Συμμετοχή 12 ομάδων: Προκρίνονται 4 ομάδες με απευθείας πρόκριση και 4 ομάδες από αγώνες νοκ-άουτ.
Συμμετοχή 10 ομάδων: Προκρίνονται 6 ομάδες με απευθείας πρόκριση και 2 ομάδες από αγώνες νοκ-άουτ.
Β’ ΦΑΣΗ / Προ-Ημιτελική Φάση:
Οι ομάδες θα κληρωθούν σε τέσσερα (4) ζευγάρια. Οι ομάδες θα αγωνιστούν σε αγώνες νοκ-άουτ των δύο
(2) παιχνιδιών. Οι ομάδες με το ψηλότερο σύνολο κορυνών του κάθε αγώνα, προκρίνονται στην Ημιτελική
Φάση.
Γ’ Φάση / Ημιτελική Φάση:
Οι ομάδες θα κληρωθούν σε δύο (2) ζευγάρια. Οι ομάδες θα αγωνιστούν σε αγώνες νοκ-άουτ των δύο (2)
παιχνιδιών. Οι ομάδες με το ψηλότερο σύνολο κορυνών του κάθε αγώνα, προκρίνονται στην Τελική Φάση.
Δ’ Φάση / Τελική Φάση:
Οι ομάδες θα αγωνιστούν σε αγώνα των δύο (2) παιχνιδιών. Η ομάδα με το ψηλότερο σύνολο κορυνών στον
αγώνα, ανακηρύσσεται σε νικήτρια του τουρνουά “C.B.F. Cup-Winners CUP 2019-20” και ταυτόχρονα
Παγκύπρια Κυπελλούχος της Κ.Ο.ΜΠΟ. για την Αγωνιστική Περίοδο 2019-20.
ΙΣΟΠΑΛΙΑ:
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
3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ROLL OFF:
Το Roll Off διεξάγεται ως εξής: Οι ομάδες τοποθετούνται σε ζευγάρι διαδρόμων μετά από κλήρωση στην
οποία καθορίζεται και ποια ομάδα θα ξεκινήσει να ρίχνει πρώτη. Οι δέκα (10) αθλητές (5 για κάθε ομάδα)
ρίχνουν εναλλάξ, μια μπαλιά και στο τέλος η ομάδα με το ψηλότερο σύνολο κορυνών κερδίζει τον αγώνα. Η
κάθε ομάδα θα ολοκληρώσει και τις πέντε (5) βολές στον διάδρομο που έχει αρχικά κληρωθεί.
Αν με τη συμπλήρωση των βολών και των δέκα (10) αθλητών η ισοπαλία εξακολουθεί να υφίσταται, τότε το
Roll Off συνεχίζεται με τις ομάδες αυτή τη φορά να αλλάζουν διάδρομο μεταξύ τους. Οι δέκα (10) αθλητές
(5 για κάθε ομάδα) ρίχνουν εναλλάξ, μια μπαλιά και στο τέλος η ομάδα με το ψηλότερο σύνολο κορυνών
κερδίζει τον αγώνα.
Αν με τη συμπλήρωση των βολών και των δέκα (10) αθλητών η ισοπαλία εξακολουθεί να υφίσταται, τότε η
όλη διαδικασία συνεχίζεται μέχρι να προκύψει νικητής.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ (πέραν των 8 συμμετοχών)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΩΡΕΣ

Προσέλευση Ομάδων

Μέχρι τις 08:45
09:00 – 11:00

Α’ ΦΑΣΗ / Προκριματική Φάση (4 ομάδες / 4 διάδρομοι) ή
Α’ ΦΑΣΗ / Προκριματική Φάση (8 ομάδες / 8 διάδρομοι)

11:00 – 11:30

Πρωινό Διάλειμμα / Λάδωμα Διαδρόμων (8 διάδρομοι)

11:30 – 13:30

Β’ ΦΑΣΗ / Προ-Ημιτελική Φάση (8 ομάδες)

13:30 – 14:30

Μεσημεριανό Διάλειμμα / Λάδωμα Διαδρόμων (6 διάδρομοι)

14:30 – 16:30

Γ’ Φάση / Ημιτελική Φάση (4 ομάδες)

16:30 – 18:30

Δ’ Φάση / Τελική Φάση (2 ομάδες)

Το αγωνιστικό πρόγραμμα ενδέχεται να αλλάξει σε περίπτωση υποχρεωτικής
συμμόρφωσης με τα διατάγματα περί Covid-19
4. ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ/ΠΑΡΟΥΣΙΑ (attendance) ΟΜΑΔΑΣ
α. Σε περίπτωση μη εμφάνισης (attendance) ομάδας, σε οποιαδήποτε φάση πριν την τελική φάση, τότε η
αντίπαλη ομάδα προκρίνεται στην επόμενη φάση χωρίς αγώνα.
β. Σε περίπτωση μη εμφάνισης (attendance) ομάδας στον τελικό (Τελική Φάση), τότε η αντίπαλη ομάδα
παίρνει την νίκη χωρίς αγώνα και ανακηρύσσεται σε νικήτρια του τουρνουά.
5. ΔΕΛΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ:
α. Όλοι οι συμμετέχοντες αθλητές, θα πρέπει να έχουν στην κατοχή τους και να παρουσιάσουν, έγκυρο
Δελτίο Υγείας του Α.Σ.Υ.Α.
β. Ο έλεγχος των Δελτίων Υγείας θα πραγματοποιηθεί πριν την έναρξη των αγώνων.
γ. Εφόσον για οποιονδήποτε λόγο κάποιος αθλητής παρουσιαστεί χωρίς έγκυρο Δελτίο Υγείας, τότε αυτόματα
θα του απαγορεύεται η συμμετοχή στους αγώνες.
δ. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί εκ των υστέρων ότι κάποιος αθλητής αγωνίστηκε χωρίς έγκυρο Δελτίο
Υγείας, τότε οποιαδήποτε σκορ έχει πετύχει στο τουρνουά θα μηδενίζονται.
6. ΕΜΦΑΝΙΣΗ/ΣΤΟΛΗ ΟΜΑΔΩΝ:
α. Οι ομάδες θα πρέπει να φορούν ομοιόμορφη στολή τόσο στο πάνω όσο και στο κάτω μέρος.
β. Οι άντρες - αθλητές θα πρέπει να φορούν μακρύ παντελόνι ή φόρμα.
γ. Για τις γυναίκες - αθλήτριες επιπλέον επιτρέπεται το κολάν ή/και η κοντή φούστα ή/και το κοντό παντελόνι
ή/και η βερμούδα. Σε κάθε περίπτωση όμως, το κάτω μέρος της στολής των γυναικών – αθλητριών, θα πρέπει
να είναι του ιδίου χρώματος με τους άντρες συμπαίκτες στην ομάδα.
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7. ΧΑΝΤΙΚΑΠ / HANDICAP:
Οι γυναίκες και νέοι κάτω των δεκαέξι (16) ετών, λαμβάνουν οκτώ (8) κορύνες χάντικαπ σε κάθε παιχνίδι. Το
μέγιστο καθαρό παιχνίδι (Scratch) είναι το 292.
8. ΔΗΛΩΣΗ ΜΠΑΛΩΝ:
Η δήλωση μπαλών για το συγκεκριμένο τουρνουά δεν θα ισχύσει. Εντούτοις, ενδέχεται να γίνεται οπτικός
έλεγχος καταλληλόλητας μπαλών και εάν διαπιστωθεί ότι κάποιος αθλητής χρησιμοποιεί μπάλα εκτός των
προδιαγραφών που καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή (E.T.B.F.) και την Παγκόσμια Ομοσπονδία Μπόουλινγκ
(W.B.), θα μηδενίζεται για το τρέχον και όλα τα προηγούμενα παιχνίδια του στο συγκεκριμένο τουρνουά.
9. ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ:
α. Οι ομάδες που στο σωματειακό τους πρωτάθλημα αγωνίζονται σε πεντάδες, δεν θα δικαιούνται καμία
προσθήκη και θα διαγωνιστούν στο τουρνουά με τη σύνθεση/ρόστερ με την οποία συμμετείχαν στο
σωματειακό τους πρωτάθλημα την Αγωνιστική Περίοδο 2019-20.
β. Οι ομάδες που στο σωματειακό τους πρωτάθλημα αγωνίζονται σε τετράδες, θα δικαιούνται μία προσθήκη
η οποία περιορίζεται μόνο σε αθλητές του ίδιου σωματείου. Βασική προϋπόθεση είναι οι συγκεκριμένοι
αθλητές (προσθήκες) να αγωνίζονταν σε άλλη ομάδα στο οικείο πρωτάθλημα την ίδια αγωνιστική περίοδο
(2019-20).
γ. Θα ισχύσουν τα ρόστερ της Αγωνιστικής Περιόδου 2019-20, που ήδη έχουν σταλεί από τα σωματεία, στην
Κυπριακή Ομοσπονδία Μπόουλινγκ.
10. ΚΑΠΝΙΣΜΑ - ΑΤΜΙΣΜΑ:
Εντός του αγωνιστικού χώρου δεν επιτρέπεται το κάπνισμα ή το άτμισμα. Δεν επιτρέπεται η αποχώρηση από
τον αγώνα με σκοπό το κάπνισμα ή άτμισμα κατά τη διάρκεια των αγώνων, πέραν των διαλειμμάτων που
καθορίζονται στο πρόγραμμα.
Όσον αφορά τους θεατές, εκτός αγωνιστικού χώρου, αυτό καθορίζεται από την εκάστοτε νομοθεσία αλλά
και πολιτική του καταστήματος, εντούτοις, είναι στη διακριτική ευχέρεια του Υπεύθυνου Διοργάνωσης, να
απαγορεύσει παντελώς το κάπνισμα και άτμισμα πλησίον του αγωνιστικού χώρου, εφόσον τούτο κριθεί
αναγκαίο. Αυτό γίνεται σε συνεννόηση με τη διεύθυνση του χώρου.
11. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ:
Ο αγωνιστικός χώρος καθορίζεται από τον διαιτητή ή τον Υπεύθυνο Διοργάνωσης (Tournament Director).
Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των αγώνων, στον αγωνιστικό χώρο επιτρέπεται μόνο η παρουσία των αθλητών
που αγωνίζονται εκείνη την στιγμή και των διαιτητών.
Λόγω της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί σχετικά με την πανδημία Covid-19 και τα μέτρα ασφαλείας που
οφείλουμε να εφαρμόσουμε, οι προπονητές των ομάδων και όσοι αθλητές δεν αγωνίζονται στον αγώνα που
διεξάγεται εκείνη τη στιγμή, απαγορεύεται να βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο.
Ο οποιοσδήποτε επιθυμεί να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, αυτό
επιτρέπεται, μόνο με την άδεια του διαιτητή.
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12. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ:
α. Για οποιοδήποτε θέμα δε λαμβάνεται πρόνοια στην παρούσα Προκήρυξη και μέχρι της εκδόσεως εντύπου
Αγωνιστικών Κανονισμών της Κυπριακής Ομοσπονδίας Μπόουλινγκ, θα ισχύουν οι υφιστάμενοι Εσωτερικοί
Αγωνιστικοί και Πειθαρχικοί Κανονισμοί που αφορούν ομαδικούς διαγωνισμούς, καθώς και οι κανονισμοί της
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας (E.T.B.F.).
β. Η Κ.Ο.ΜΠΟ. ενδέχεται να εκδώσει επιπλέον οδηγίες προς τα Σωματεία πριν και κατά τη διάρκεια του
διαγωνισμού.

Ντίνος Σοφοκλέους

Έφορος Αγώνων & Αξιολόγησης
Κυπριακής Ομοσπονδίας Μπόουλινγκ
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