CYPRUS BOWLING RANKING TOURNAMENT 2022

Υπό την αιγίδα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Μπόουλινγκ(ΚΟΜΠΟ)
Malta Invitational Games 5 -10 Οκτωβρίου 2022

ΕΓΚΡΙΣΗ
ΕΓΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ

ΚΟΜΠΟ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Επιλογή Εθνικής Ομάδας για Malta invitational games 2022-Υπό

ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΙΑ

Όλους τους αθλητές-μέλη των σωματείων-μελών της ΚΟΜΠΟ

την αιγίδα της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

Κυπριακή Ομοσπονδία Μπόουλινγκ

ΟΝΟΜΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ

Cyprus Bowling Tournament Malta 2022

ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ALIEN Bowling Center / MY MALL

ΠΟΛΗ

Λεμεσός

ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ

Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2022

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΡΑ

Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 2022

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ανοιχτό (Μόνο για μέλη των σωματείων-μελών της ΚΟΜΠΟ)

EVENT

Ατομικό Ανδρών, Ατομικό Γυναικών

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

€50 για άνδρες και γυναίκες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΥΡΝΟΥΑ

Μάριος Νικολαΐδης – Κώστας Κυριάκου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Λεωφόρος Φραγκλίνου Ρούσβελτ 285, Λεμεσός

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

99619350 / 99531007

ΠΡΟΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Μέσω του ONLINE REGISTRATION

EMAIL

cypbowlingfederation@cytanet.com.cy

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Website: www.cbf.org.cy
Facebook Page: Cyprus Bowling Federation

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
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ΛΑΔΩΜΑ

επισυνάπτεται

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ / Format
Ο κάθε αθλητής θα πρέπει να αγωνιστεί σε τρεις (3) σειρές των έξι (6) παιχνιδιών.
Οι πρώτοι δύο (2) άντρες και οι πρώτες δύο (2) γυναίκες, σε σύνολο κορυνών (σετ 18
παιχνιδιών), θα εκπροσωπήσουν την ΚΟΜΠΟ στα invitational games.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΣΟΠΑΛΙΑΣ:

Σε περίπτωση ισοπαλίας πιο ψηλά τοποθετείται ο παίκτης με το πιο ψηλό τελευταίο παιχνίδι
και αν εξακολουθεί να υπάρχει ισοπαλία, πιο ψηλά τοποθετείται αυτός με το πιο ψηλό
προτελευταίο παιχνίδι κ.ο.κ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ:
Δοκιμαστικές Μπαλιές: Ο χρόνος δοκιμαστικών μπαλιών πριν από κάθε αγωνιστική σειρά
θα είναι δέκα (10) λεπτά.
ΔΕΛΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ & SAFE-PASS:
Όλοι οι συμμετέχοντες αθλητές θα πρέπει να έχουν στην κατοχή τους και να παρουσιάζουν
έγκυρο Δελτίο Υγείας του Α.Σ.Υ.Α.
Ο έλεγχος των Δελτίων Υγείας και Safe-Pass (εάν απαιτείται), θα πραγματοποιηθεί πριν την
έναρξη.
ΤOΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ & ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ:
Κληρώσεις διαδρόμων
Προκριματικός Γύρος: Τυχαία κλήρωση από τη διεύθυνση του τουρνουά.

Αθλητές επί των διαδρόμων
Το μέγιστο έξι (6) αθλητές ανά ζεύγος διαδρόμων.
Το ελάχιστο δύο (2) αθλητές ανά ζεύγος διαδρόμων.

Συχνότητα μετακινήσεων
Μετά από δύο (2) παιχνίδια.
Μέθοδος μετακινήσεων
Μονοί αριθμοί (διαδρόμων) αριστερά, ζυγοί αριθμοί (διαδρόμων) δεξιά
Αριθμός διαδρόμων
Δύο (2)
ΔΗΛΩΣΗ ΜΠΑΛΩΝ:
Η δήλωση μπαλών δεν επιβάλλεται. Εντούτοις, ενδέχεται να γίνεται οπτικός έλεγχος
καταλληλότητας μπαλών και εάν διαπιστωθεί ότι κάποιος αθλητής χρησιμοποιεί μπάλα εκτός
των προδιαγραφών που καθορίζονται από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Μπόουλινγκ, θα
μηδενίζονται τα σκορ του για τη συγκεκριμένη Σειρά.
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.
Σε περίπτωση που κάποιος αθλητής υποπέσει σε σχετικό παράπτωμα, θα μηδενίζονται τα σκορ
του για τη συγκεκριμένη Σειρά.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ:
Ο αγωνιστικός χώρος καθορίζεται από τον διαιτητή ή τον Υπεύθυνο Διοργάνωσης (Tournament
Manager). 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 αθλητών και όσοι αθλητές δεν
αγωνίζονται στη συγκεκριμένη σειρά που διεξάγεται εκείνη τη στιγμή, απαγορεύεται να
βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο.
Ο οποιοσδήποτε επιθυμεί να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια των
παιχνιδιών, αυτό επιτρέπεται, μόνο με την άδεια του διαιτητή.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ:
Για οποιοδήποτε θέμα δε λαμβάνεται πρόνοια στην παρούσα Προκήρυξη, θα ισχύουν οι
Αγωνιστικοί και Πειθαρχικοί Κανονισμοί που αφορούν ατομικούς διαγωνισμούς, καθώς και οι
κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας ή/ και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Η ΚΟΜΠΟ
ενδέχεται να εκδώσει επιπλέον οδηγίες προς τα Σωματεία και τους αθλητές, πριν και κατά τη
διάρκεια των αγώνων.
Μετά το πέρας των αγώνων επιλογής, οι αθλητές/τριες που θα εκπροσωπήσουν την Κύπρο
στους αγώνες, θα πρέπει να ακολουθήσουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα της κάθε χώρας.
Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η είσοδος στις χώρες αυτές να επιτρέπεται μόνο σε άτομα που είναι
κάτοχοι πιστοποιητικού ολοκλήρωσης του εμβολιαστικού σχήματος.

ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΤΡΩΝ

ΘΕΣΗ

ΕΠΑΘΛΟ

ΘΕΣΗ

ΕΠΑΘΛΟ

1st

Malta 2022

1st

Malta 2022

Malta2022

2nd

Malta 2022

2nd

Μετά την ολοκλήρωση του τουρνουά, θα κοινοποιηθεί στους νικητές πρόγραμμα προετοιμασίας της
Εθνικής ομάδας. Σε περίπτωση που κάποιος επιλέξει να μην ακολουθήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα
προετοιμασίας, θα αντικατασταθεί.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ
Κρατήσεις θα γίνονται ΜΟΝΟ μέσω του ONLINE REGISTRATION στην επίσημη Ιστοσελίδα
της Κυπριακής Ομοσπονδίας Μπόουλινγκ. Τελευταία ημέρα για συμμετοχές:11/09/2022.
Δευτέρα 12/9/2022
Squad 1 - 19:30
Squad 7 – 16:00

Τετάρτη 14/9/2022
Squad 3 - 19:30

Τρίτη 13/9/2022
Squad 2 - 19:30
Squad 8 – 16:00

Πέμπτη 15/9/2022
Squad 4 - 19:30

Παρασκευή 16/9/2022
Squad 5 - 19:30
Σάββατο 17/9/2022
Squad 6 - 9:30

Αλλαγή ώρας και πρόσθεση ή αφαίρεση Squad,
δεν μπορεί να γίνει χωρίς την έγκριση της Κ.Ο.ΜΠΟ.
Σε περίπτωση που οι κρατήσεις για κάποια Σειρά είναι λιγότερες
των έξι (6), η Σειρά θα ακυρώνεται.
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