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Ο Επαρχιακός Σύνδεσμος Μπόουλινγκ Αμμοχώστου προκηρύσσει τα Πρωταθλήματα του 

Σωματείου για την αγωνιστική περίοδο 2021-22. 
 

1. “STELIOS PANAYIOTOU & SONS - PREMIER Bowling League 21-22”:  
 

* Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ομάδες που αποτελούνται από αθλούμενα μέλη, 

κατόχους ή μη Δ.Υ.  

* Θα γίνουν αποδεκτές μέχρι 10 ομάδες και προτεραιότητα θα έχουν οι ομάδες που 

συμμετείχαν στις περσινές διοργανώσεις του σωματείου, με την προϋπόθεση φυσικά 

ότι θα δηλώσουν συμμετοχή εντός προθεσμίας. 
 

Δικαίωμα εγγραφής ομάδας: € 0,00 (Επιχορηγημένο από το σωματείο)  
 

Δικαίωμα εγγραφής μέλους: € 30,00  
(ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ) 

 

2. “STELIOS PANAYIOTOU & SONS - FRIENDS Bowling League 2021-22”: 
  

* Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι υπόλοιπες ομάδες που θα εγγραφούν στον Ε.Σ.Μ.Α. 

και θα αποτελούνται από μέλη μη κάτοχους Δ.Υ. καθώς και κάτοχους Δ.Υ. οι οποίοι 

δεν επιθυμούν να συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα της PREMIER).  

* Θα γίνουν αποδεκτές μέχρι 11 ομάδες και προτεραιότητα θα έχουν οι ομάδες που 

συμμετείχαν στις περσινές διοργανώσεις του σωματείου, με την προϋπόθεση φυσικά 

ότι θα δηλώσουν συμμετοχή εντός προθεσμίας. 
 

Δικαίωμα εγγραφής ομάδας: € 0,00 (Επιχορηγημένο από το σωματείο) 
 

Δικαίωμα εγγραφής μέλους: € 30,00  
(ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ) 

 

Η τελετή έναρξης ορίστηκε για τη Τετάρτη 6η Οκτωβρίου στις 7:00μμ. 

Η έναρξη των Πρωταθλημάτων ορίστηκε ως ακολούθως: 

FRIENDS Bowling League: Δευτέρα 25η Οκτωβρίου 2021 στις 7:00μμ. 

PREMIER Bowling League: Τετάρτη 27η Οκτωβρίου 2021 στις 7:00μμ. 
 

Οι ενδιαφερόμενες ομάδες καλούνται να συμπληρώσουν την ΑΙΤΗΣΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΑΔΑΣ η οποία βρίσκεται στην Επίσημη Ιστοσελίδα του 

σωματείου στο κεντρικό μενού κάτω από την επιλογή ONLINE REGISTRATION.  
 

Τελευταία ημερομηνία για αποστολή ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΑΔΩΝ 
 

Κυριακή 12η Σεπτεμβρίου 2021 
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Σημαντικές υποσημειώσεις: 

 

1. Συμπληρώνοντας την Αίτηση Συμμετοχής Ομάδας δεν είναι απαραίτητη η δήλωση των 

παικτών από τους οποίους θα αποτελείται η ομάδα. Κάτι τέτοιο θα ζητηθεί μετά τη 

Συνάντηση Αρχηγών.  

 

2. Ενημερωτικά να αναφέρουμε ότι οι ομάδες θα δικαιούνται να εγγράψουν μέχρι και 10 

παίκτες στο δυναμικό τους. 

 

3. Παίκτης που προέρχεται από άλλον Επαρχιακό Σύνδεσμο ή Σωματείο μπόουλινγκ, θα 

πρέπει απαραίτητα να προσκομίσει πιστοποιητικό ότι δεν έχει οικονομικές εκκρεμότητες 

με τον προηγούμενο Επαρχιακό Σύνδεσμο ή Σωματείο μπόουλινγκ. 

 

4. Τηλέφωνα επικοινωνίας 99687824 (Ντίνος) & 96338288 (Αντρέας) 
 

Σημ. Το Δ.Σ. του Ε.Σ.Μ.Α. διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχθεί Αιτήσεις Συμμετοχής 

Ομάδων οι οποίες θα σταλούν εκπρόθεσμα ή που δε θα συνάδουν με το Καταστατικό και τη 

γενικότερη φιλοσοφία  του σωματείου. 
 

 

 

Με Εκτίμηση 

Δια Δ.Σ.  Ε. Σ. Μ. Α. 

 

 

 

 

Ντίνος Σοφοκλέους       

Πρόεδρος Ε.Σ.Μ.Α.       

 

 

 

 

 

 

 

 


