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1st BAKER Masters League 2022-23
**********

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΜΑ ανακοινώνει τη διοργάνωση του τουρνουά
ομάδων, “BAKER Masters League 2022-23” το οποίο θα διεξαχθεί στο ALIEN
Bowling Center που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του MY MALL στην Λεμεσό. Το
τουρνουά θα αρχίσει την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2022 και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη
26 Απριλίου 2023.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ονομασία Διαγωνισμού

1st BAKER Masters League 2022-23

Ιδρυτές Διαγωνισμού
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Διοργανωτές Διαγωνισμού

Οργανωτική Ομάδα Ε.Σ.Μ.Α.

Tournament Director
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Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2022

Ολοκλήρωση Διαγωνισμού

Τετάρτη, 26 Απριλίου 2023
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ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ – ΕΠΑΘΛΑ
Περιγραφή

ΕΠΑΘΛΟ

1η Θέση

ΟΜΑΔΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ - ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ

2η Θέση

ΟΜΑΔΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ - ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ

3η Θέση

ΟΜΑΔΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ - ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ

4η Θέση

ΟΜΑΔΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ - ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ

Ομαδικό H.G.

ΟΜΑΔΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ

Ομαδικό H.S.

ΟΜΑΔΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Συμμετοχή στο τουρνουά "1st BAKER Masters League 2022-23" δικαιούνται όσες ομάδες συμμετέχουν στο
Πρωτάθλημα “STELIOS PANAGIOTOU & SONS PREMIER BOWLING LEAGUE 2022-23”.
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Συμμετέχουν οι 8 ομάδες της κατηγορίας PREMIER, οι οποίες θα αποτελούνται από τους παίκτες οι οποίοι
ανήκουν στα ρόστερ των ομάδων την Αγωνιστική Περίοδο 2022-23.
Οι ομάδες θα τοποθετηθούν, μετά από κλήρωση, σε δύο ομίλους των τεσσάρων (4) ομάδων και θα
διαγωνιστούν σε ένα μίνι Πρωτάθλημα ενός γύρου, αντιμετωπίζοντας η κάθε μία τις υπόλοιπες 3 ομάδες του
ομίλου σε μονούς αγώνες.
Κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, θα διεξάγονται 9 παιχνίδια με το σύστημα Team Baker (TEAM BAKER: Οι
παίκτες που βρίσκονται στην επιλεγμένη πεντάδα της κάθε ομάδας αγωνίζονται με τη σειρά ανά “frame”.
Ένας εκ των παικτών που παραμένουν εκτός πεντάδας του “TEAM BAKER” θα πρέπει να αγωνιστεί
υποχρεωτικά στο επόμενο “TEAM BAKER” παιχνίδι. Σε ένα αγώνα, οι ομάδες υποχρεούνται να
χρησιμοποιήσουν όλους τους παρόντες/διαθέσιμους παίκτες. Η σειρά των παικτών μπορεί να διαφοροποιείται
σε κάθε παιγνίδι. Η νικήτρια ομάδα κερδίζει 1 βαθμό. Σε περίπτωση ισοπαλίας οι δύο ομάδες κερδίζουν από
1 βαθμό). Ο αγώνας τελειώνει με την ολοκλήρωση και του ένατου παιχνιδιού
Στη συνολική βαθμολογία θα συνυπολογίζεται το σύνολο των βαθμών που κερδίζει η κάθε ομάδα σε κάθε
αγώνα.
Με το πέρας και των τριών (3) αγωνιστικών, οι δύο (2) πρώτες ομάδες στη βαθμολογία κάθε ομίλου
προκρίνονται στην επόμενη (ημιτελική φάση) του τουρνουά. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, ψηλότερα στη
βαθμολογία τοποθετείται η ομάδα με τον καλύτερο συντελεστή (Κερδισμένα μείον Χαμένα Games). Επόμενο
κριτήριο είναι το Σύνολο Κορυνών.
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Στην Ημιτελική Φάση οι ομάδες θα αγωνιστούν σε αγώνες νοκ-άουτ (Best of Nine), με τους νικητές να
προκρίνονται στον τελικό του τουρνουά και τους ηττημένους να αγωνίζονται σε αγώνα κατάταξης όπου θα
διεκδικήσουν την 3η και 4η θέση. (Αγώνες Ημιτελικής Φάσης: 1ος Group A Vs 2ος Group B και 1ος Group B Vs
2ος Group A)
Ο Τελικός και ο μικρός τελικός (αγώνα κατάταξης) θα διεξαχθούν με το ίδιο σύστημα (Best of Nine).
Σε περίπτωση ισοπαλίας, σε κάποιο Game, στην Ημιτελική ή στην Τελική Φάση, ο νικητής θα καθορίζεται
μέσω της διαδικασίας Roll Off.
Διαδικασία Roll Off:
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.
Σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποια ασάφεια που δεν προβλέπεται στους κανονισμούς, τότε εναπόκειται
στους “Tournament Director” και “Tournament Μanager” να ξεκαθαρίσουν την ασάφεια και η απόφαση τους
θα θεωρείται τελεσίδικη.
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