Ελληνικός Οργανισμός Εργασιακής Άθλησης και Υγείας
Προκήρυξη Corporate Celebrating Bowling Tournament
Ιανουάριος 2018
Κανονισμοί:
 Κάθε αθλητής που συμπληρώνει τη φόρμα συμμετοχής, δηλώνει ότι είναι υγιής και συμμετέχει στους
αγώνες με δική του ευθύνη.
 Κάθε αθλητής πρέπει να συμπληρώσει ξεχωριστή φόρμα συμμετοχής.
 Κάθε αθλητής μπορεί να εκπροσωπεί μόνο μία εταιρία ή μία ανεξάρτητη ομάδα.
 Για τη συμμετοχή δεν υπάρχουν ηλικιακές κατηγορίες.
 Ο Ελληνικός Οργανισμός Εργασιακής Άθλησης και Υγείας διατηρεί το δικαίωμα χρήσης οπτικού
υλικού της διοργάνωσης με μοναδικό σκοπό την παρουσίαση και την ανάδειξή της.
Τόπος Διεξαγωγής Διοργάνωσης:
Village Mall Bowling Center
Ανδρέα Παπανδρέου 35
15122 Μαρούσι – ΑΘΗΝΑ
Εντός εμπορικού κέντρου “The Mall Athens”
Τηλέφωνο: 2106104155
Ημερομηνία Διεξαγωγής Προκριματικής Φάσης:
 Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2018
Ώρα Προσέλευσης Αθλητών:
 08:15
Ώρα Έναρξης Προκριματικής Φάσης :
 08:45
Αγωνίσματα Διοργάνωσης:
1. Δυάδες Ανδρών
2. Δυάδες Γυναικών
3. Μικτές Δυάδες
Ορισμός Κατηγοριών και απόδοσης Handicap:
 Οι αθλητές ορίζονται σε κατηγορίες σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα και τους αποδίδεται
handicap το οποίο και ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης και για κάθε παιχνίδι.
 Οποιοσδήποτε από τους συμμετέχοντες (άνδρας ή γυναίκα) χρησιμοποιεί προσωπικό εξοπλισμό
(μπάλα ή και παπούτσια) ορίζεται ως αθλητής / αθλήτρια ΜΕ αθλητική Ιδιότητα.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
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Παρατηρήσεις

ΑΝΔΡΑΣ Α’ Κατηγορίας (Ε.Γ.Ο.)

0

Βάσει Αγωνιστικής Περιόδου 2016 - 2017

ΓΥΝΑΙΚΑ Α’ Κατηγορίας (Ε.Γ.Ο.)
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Βάσει Αγωνιστικής Περιόδου 2016 - 2017

ΑΝΔΡΑΣ Β’ Κατηγορίας (Ε.Γ.Ο.)
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Βάσει Αγωνιστικής Περιόδου 2016 - 2017

ΓΥΝΑΙΚΑ Β’ Κατηγορίας (Ε.Γ.Ο.)
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Βάσει Αγωνιστικής Περιόδου 2016 - 2017

ΑΝΔΡΑΣ Γ’ Κατηγορίας (Ε.Γ.Ο.)
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Βάσει Αγωνιστικής Περιόδου 2016 - 2017

ΓΥΝΑΙΚΑ Γ’ Κατηγορίας (Ε.Γ.Ο.)
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Βάσει Αγωνιστικής Περιόδου 2016 - 2017

ΑΝΔΡΑΣ Χωρίς Αθλητική Ιδιότητα

24

ΓΥΝΑΙΚΑ Χωρίς Αθλητική
Ιδιότητα

28



Σε περίπτωση που κάποιος από τους συμμετέχοντες πρέπει να ορισθεί σε κατηγορία αθλητικής
ιδιότητας και δεν υπάρχει διαθέσιμη η κατηγορία του τότε τοποθετείται σύμφωνα με το την
τελευταία αγωνιστική περίοδο για την οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Τρόπος Διεξαγωγής Προκριματικής Φάσης:
 Οι αθλητές και αθλήτριες αγωνίζονται σε 2 (δύο) παιχνίδια.
 Στο καθαρό αποτέλεσμα κάθε παιχνιδιού προστίθεται το handicap τους.
 Μετά την ολοκλήρωση των 2 (δύο) παιχνιδιών της προκριματικής φάσης τα 4 (τέσσερα) πρώτα
ζευγάρια σε σύνολο κορυνών προκρίνονται για τα τελικά της διοργάνωσης
 Σε περίπτωση ισοπαλίας υψηλότερη θέση στην κατάταξη καταλαμβάνει ο αθλητής, αθλήτρια, δυάδα
ή τετράδα με το μεγαλύτερο τελευταίο παιχνίδι. Σε περίπτωση που και πάλι υπάρχει ισοπαλία την
υψηλότερη θέση στην κατάταξη καταλαμβάνει ο αθλητής, αθλήτρια, δυάδα ή τετράδα με το
μεγαλύτερο προτελευταίο παιχνίδι κοκ.
 Για τους επιμέρους κανονισμούς της διοργάνωσης ισχύουν κατά σειρά οι κανόνες της Ελληνικής
Γυμναστικής Ομοσπονδίας (Ε.Γ.Ο.), της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μπόουλινγκ (E.T.B.F.) και τέλος
της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μπόουλινγκ (World Bowling)
 Σε κάθε περίπτωση υπεύθυνος για τη διεξαγωγή του αγωνιστικού μέρους της διοργάνωσης είναι ο
διαιτητής της διοργάνωσης και οι αποφάσεις του θεωρούνται οριστικές και αμετάκλητες.
Τρόπος Διεξαγωγής Τελικής Δυάδων:
 Στον ημιτελικό η δυάδα που κατέλαβε την πρώτη θέση στα προκριματικά αντιμετωπίζει αυτή που
κατέλαβε την τέταρτη.
 Η Δυάδα που κατέλαβε τη δεύτερη θέση στα προκριματικά αντιμετωπίζει αυτή που κατέλαβε την
τρίτη.
 Η τοποθέτηση των δυάδων στους διαδρόμους γίνεται βάσει της τελικής κατάταξης της
προκριματικής φάσης και σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα
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Στο καθαρό αποτέλεσμα του παιχνιδιού προστίθεται το σύνολο του handicap των παικτών που
αποτελούν τη δυάδα.
Σε περίπτωση ισοπαλίας διεξάγεται roll off μεταξύ δύο παικτών, ενός από κάθε ζυγάρι.

Αριθμός Μεταλλίων Διοργάνωσης:
6 χρυσά, 6 αργυρά, 12 χάλκινα (σύνολο 24)

