
National League ALL Stars 2021 

 

1) ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

α) Το “National League ALL Stars 2021” είναι ένας σύνθετος ομαδικός διαγωνισμός .Το κάθε σωματείο 

αποστέλνει μια (1) ομάδα. Θα συμμετάσχουν και 2 ομάδες από αθλητές της Εθνικής ομάδας που θα 

αντιπροσωπεύσει την Κύπρο στους MBC 2021, ECC 2021 και EMC 2020. 

Συνολικά συμμετέχουν 8 ομάδες.  

β) Ο διαγωνισμός είναι σύνθετης φύσεως, δηλαδή οι ομάδες και οι αθλητές συναγωνίζονται σε διάφορα 

αγωνίσματα..  

γ) Η διοργάνωση είναι "μικτής" φύσεως, δηλαδή δεν υπάρχουν ξεχωριστοί διαγωνισμοί για άντρες και 

γυναίκες. Οι γυναίκες λαμβάνουν 8 κορύνες χάντικαπ.  

2) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  

25 & 26/09/2021 – Cosmic Bowling Center 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ  

Στη διοργάνωση συμμετέχουν 8 ομάδες. 

Η κάθε ομάδα σωματείου έχει 4 αθλητές (Άντρες και Γυναίκες) στην αποστολή της. Είναι στην διακρικιτή 

ευχέρεια του κάθε σωματείου ο τρόπος επιλογής των αθλητών του. Η σύνθεση των 2 Εθνικών ομάδων 

θα συμπεριλαμβάνει τους αθλητές/αθλήτριες που θα αντιπροσωπεύσουν την Κύπρο στους MBC 2021, 

ECC 2021 και EMC 2020.  

Θα υπάρξουν διαγωνισμοί σε 3 κατηγορίες: 1) Διαγωνισμός Δυάδων 2) Διαγωνισμός Ατομικό 3) 

Διαγωνισμός Τετράδων 

1) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΥΑΔΩΝ. 

 Στον διαγωνισμό συμμετέχουν 2 δυάδες από κάθε ομάδα. Αγωνίζονται σε 6 παιχνίδια και η 

δυάδα με το ψηλότερο σύνολο κορυνών είναι η νικήτρια.  

2) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΟY ΜΙΚΤΟ. 

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν όλοι οι αθλητές. Θα αγωνιστούν σε 6 παιχνίδια και ο αθλητής  με 

το ψηλότερο σύνολο κορυνών είναι o νικητής.  

3) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΕΤΡΑΔΩΝ. 

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν και οι 8 ομάδες. Οι τετράδες θα αγωνιστούν σε 3 παιχνίδια και η 

ομάδα με το ψηλότερο σύνολο κορυνών θα είναι η νικήτρια.  

 

Στην περίπτωση που οι ομάδες μειωθούν πέραν του αναμενόμενου τότε  θα επανέλθουμε με 

τροποποιημένο σχέδιο. 

ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ - ΙΣΟΠΑΛΙΑ  

Στους διαγωνισμούς, διπλό, ατομικό και τετράδες, όπου υφίσταται ισοβαθμία, αυτή λύεται με βάση το 

τελευταίο ψηλότερο παιχνίδι, μετά το δεύτερο τελευταίο κ.ο.κ.  



ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ  

Σε όλα τα αγωνίσματα οι τρεις πρώτες θέσεις βραβεύονται.  

ΟΛΑ ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ (ALL EVENTS ΜΙΚΤΟ)  

Τα ατομικά αποτελέσματα σε όλες τις προηγούμενες κατηγορίες συγκεντρώνονται σε ένα μικτό πίνακα, 

όπου άνδρες και γυναίκες εμφανίζονται μαζί. Οι 3 πρώτοι σε μέσο όρο κορυνών θα λάβουν μετάλλια. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ  

Σάββατο 25/09/21 

09:00 ΔΙΠΛΟ / Σειρά 1 

Λάδωμα διαδρόμων  

13:00 ΔΙΠΛΟ / Σειρά 2 

Κυριακή 26/09/21 

09:00 ΑΤΟΜΙΚΟ 

Λάδωμα διαδρόμων  

13:00 ΤΕΤΡΑΔΕΣ  

ΛΑΔΙΑΣΜΑ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ  

Οι διάδρομοι θα λαδιαστούν πριν την έναρξη των Διαγωνισμών Διπλού, Ατομικού και πριν την έναρξη 

του διαγωνισμού Τετράδων 

Η μορφή λαδώματος θα ανακοινωθεί από την Κ.Ο.ΜΠΟ που είναι και ο διοργανωτής.  

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ.  

Το ατομικό θα διεξαχθεί επί 12 διαδρόμων. Οι δυάδες και το ομαδικό θα διεξαχθούν επί 8 διαδρόμων. 

Οι ομάδες τοποθετούνται βάση κλήρωσης ως εξής:  

α) ΔΥΑΔΕΣ: Οι ομάδες κληρώνονται και τοποθετούνται στους διαδρόμους 5-12. Μετά από 2 παιγνίδια 

υπάρχει μετακίνηση διαδρόμων. Οι ζυγοί μετακινούνται 2 διαδρόμους δεξιά και οι μονοί 2 διαδρόμους 

αριστερά. 

β) ΑΤΟΜΙΚΟ: Οι αθλητές τοποθετούνται  με κλήρωση στους διαδρόμους 1-12. Μετά από κάθε παιγνίδι 

υπάρχει μετακίνηση διαδρόμων. Οι ζυγοί μετακινούνται 2 διαδρόμους δεξιά και οι μονοί 2 διαδρόμους 

αριστερά. 

γ) ΤΕΤΡΑΔΕΣ: Η ομάδες τοποθετούνται  με κλήρωση στους διαδρόμους 5-12. Μετά από κάθε παιγνίδι 

υπάρχει μετακίνηση διαδρόμων. Οι ζυγοί μετακινούνται 2 διαδρόμους δεξιά και οι μονοί 2 διαδρόμους 

αριστερά. 

 

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ  

Οι ομάδες θα πρέπει να φορουν ομοιόμορφη στολή στο πάνω μέρος.  



 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ  

Για ότι δεν γίνεται πρόνοια στο παρόν έντυπο θα ισχύουν  οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας 

(ETBF).  

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Για το συγκεκριμένο διαγωνισμό η συμμετοχή θα είναι δωρεάν. 

 

Δια Δ.Σ. της Κ.Ο.ΜΠΟ. 

 

Νεόφυτος Νεοφύτου 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 

 

 


