
 

COSMIC BOWLERS CLUB 
 

 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ & ΚΥΠΕΛΛΟ ΤΕΤΡΑΔΩΝ 

2012–2013 
 
 

Το Cosmic Bowlers Club διοργανώνει πρωτάθλημα & κύπελλο τετράδων 
για την περίοδο 2012-13. 

 
Ημέρα & Ώρα Διεξαγωγής 

 
Κάθε Τετάρτη, 19.30 

 
Έναρξη 

 
26 Σεπτεμβρίου 2012 

 
Δηλώσεις Συμμετοχής 

 
Μέχρι Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 

 
Κόστος Συμμετοχής 

 
Παιγνίδια: €600 

 
Δικαίωμα Εγγραφής Ομάδας: €25.00 

 
Δικαίωμα Εγγραφής Παίκτη: €5.00 

 
Τρόπος Καταβολής Οφειλομένων 

 
Το συνολικό ποσό πρέπει να εξοφληθεί σε τρεις δόσεις: 

 
α) Δικαιώματα εγγραφής ομάδας & παικτών μέχρι 12 Σεπτεμβρίου 2012 

 
β) €300 μέχρι 2 Οκτωβρίου 2012 

 
γ) €300 μέχρι 12 Δεκεμβρίου 2012 

 
 

 
 



 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 
 
Τρόπος Διεξαγωγής  
 

 Το πρωτάθλημα θα έχει κανονική διάρκεια δύο γύρων. Κάθε ομάδα θα 
αναμετρηθεί με την κάθε αντίπαλη ομάδα από δυο φορές.  

 
 Το σύστημα Handicap θα είναι 170- (μάξιμουμ πριμοδότηση 20 κορύνες 

για κάθε παίκτη) και τίθεται σε ισχύ μετά την πρώτη αγωνιστική του 
πρωταθλήματος.  Ένας παίκτης πριμοδοτείται με Handicap, εφόσον 
παίξει τουλάχιστον σε ένα παιχνίδι (game). Το Handicap τίθεται σε ισχύ 
την επόμενη αγωνιστική μετά την πρώτη παρουσία του παίκτη στο 
πρωτάθλημα. 

 
 Κάθε ομάδα δικαιούται να εγγράψει μέχρι και εφτά (7) παίκτες. 

 

 Ο ελάχιστος αριθμός παικτών που δικαιούται να παρατάξει μια ομάδα 
στον αγώνα είναι τρεις (3). 

 
Βαθμολογία Πρωταθλήματος 

 

 Σε κάθε αγώνα υπάρχουν τέσσερεις (4) βαθμοί. 
 

 Ένας βαθμός απονέμεται στην νικήτρια ομάδα κάθε παιχνιδιού. 
 

 Η ομάδα που συγκεντρώνει περισσότερες κορύνες στο σύνολο των τριών 
παιγνιδιών, κερδίζει ένα επιπλέον βαθμό. 

 

 Σε περίπτωση ισοπαλίας είτε στο παιχνίδι είτε στο σύνολο κορυνών και 
στα τρία παιχνίδια, ο βαθμός μοιράζεται στις δύο ομάδες. 

 
Τελική Κατάταξη 
 

 Νικήτρια και Πρωταθλήτρια ανακηρύσσεται η ομάδα που θα έχει 
συγκεντρώσει τους περισσότερους βαθμούς στη λήξη του 
πρωταθλήματος.  

 

 Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ομάδων, πρώτο 
κριτήριο για την τελική τους κατάταξη είναι οι βαθμοί στα μεταξύ τους 
παιγνίδια και δεύτερο κριτήριο το σύνολο των κορυνών. Αν και πάλι 
έχουμε ισοβαθμία, τότε οι ενδιαφερόμενες ομάδες διαγωνίζονται σε 
αγώνες μπαράζ. 

 
 



 

 
 
 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ (Α) 
 
Καθυστερημένη Προσέλευση Ομάδας & Μη Προσέλευση Ομάδας 
 

 Σε περίπτωση καθυστερημένης προσέλευσης μιας ομάδας (πέραν των 15 
λεπτών από την καθορισμένη ώρα έναρξης) αυτή μηδενίζεται αυτόματα. 
Η αντίπαλη ομάδα κερδίζει τον αγώνα με 4-0, με την προϋπόθεση να 
αγωνιστεί κανονικά σε τρία παιγνίδια για σκοπούς καταγραφής σκορ. 
 

 Σε περίπτωση απροειδοποίητης ή αδικαιολόγητης απουσίας μιας ομάδας 
από έναν αγώνα, αυτή μηδενίζεται αυτόματα. Η αντίπαλη ομάδα 
κερδίζει τον αγώνα με 4-0, με την προϋπόθεση να αγωνιστεί κανονικά 
σε τρία παιγνίδια για σκοπούς καταγραφής σκορ.  

 
Αποβολή ομάδας 

 
 Εάν μια ομάδα δεν παρουσιαστεί για οποιοδήποτε λόγο σε τρεις 

συνεχόμενες αγωνιστικές, τότε αποβάλλεται από το πρωτάθλημα. 
 

 Μετά την αποβολή της ομάδας, οι τέσσερις βαθμοί κάθε επόμενου 
αγώνα θα πιστώνονται στην εκάστοτε αντίπαλη ομάδα, με την 
προϋπόθεση αυτή να αγωνιστεί κανονικά σε τρία παιγνίδια για σκοπούς 
καταγραφής σκορ.  
 

 Όλα τα προηγούμενα αποτελέσματα της αποβληθείσας ομάδας ισχύουν 
κανονικά. 
 

Καθυστερημένη Προσέλευση Παίκτη 
 

 Σε περίπτωση καθυστερημένης προσέλευσης ενός παίκτη, αυτός 
δικαιούται να μπει στον αγώνα πριν τη συμπλήρωση του τρίτου (3) 
frame οποιουδήποτε παιχνιδιού.  

 
Τυφλό σκορ (blind score) 
 

 Blind score είναι ο μέσος όρος απόδοσης (average) συν χάντικαπ, πλην 
δέκα (10) κορύνες και τίθεται σε ισχύ μετά την συμμετοχή του παίκτη σε 
εννιά (9) παιγνίδια πρωταθλήματος. Μέγιστος αριθμός παιγνιδιών στον 
οποίο επιτρέπεται η χρησιμοποίηση blind score για έναν παίκτη είναι τα 
εννιά (9) παιγνίδια.  

 



 

 Παίκτης που ξεκινά τον αγώνα δεν μπορεί να αντικατασταθεί από άλλο 
παίκτη ή blind score άλλου παίκτη. Παίκτης μπορεί να αντικαταστήσει 
blind score δικό του ή άλλου παίκτη στο επόμενο παιγνίδι. 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ (Β) 
 
Εγγραφές Παικτών 
 

 Χρησιμοποίηση νέου παίκτη σε οποιοδήποτε αγώνα επιτρέπεται, με την 
προϋπόθεση η εγγραφή του να γίνει τουλάχιστον εικοσιτέσσερις (24) 
ώρες πριν από την έναρξη του συγκεκριμένου αγώνα. 
 

 Εγγραφές νέων παικτών επιτρέπονται καθ’ όλη τη διάρκεια του 
πρωταθλήματος.  
 

 Μεταγραφές παικτών από μία σε άλλη ομάδα πρωταθλήματος 
επιτρέπονται μέχρι και την 1η Αγωνιστική του Β’ Γύρου.    
 

Αναβολή Αγώνα 
 

 Αιτήσεις για αναβολές αγώνων γίνονται δεκτές μόνο σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, λόγω εκτάκτου ανάγκης ή ανωτέρας βίας (στρατιωτικές 
υποχρεώσεις, επαγγελματικές υποχρεώσεις, απουσία στο εξωτερικό, 
πρόβλημα υγείας κοκ). Απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των δύο ομάδων 
και η έγκριση του ΔΣ.  
 

 Σε αυτή την περίπτωση, ο εξ’ αναβολής αγώνας πρέπει να διεξαχθεί 
οπωσδήποτε πριν την επόμενη αγωνιστική της ίδιας διοργάνωσης. 

 
Έκτακτη Ανάγκη  
 

 Εάν οποιοσδήποτε παίκτης αδυνατεί να συμπληρώσει ένα παιχνίδι λόγω 
τραυματισμού, προβλήματος υγείας ή άλλης εκτάκτου ανάγκης, τότε ως 
τελικό σκορ στο συγκεκριμένο παιχνίδι θεωρείται το σύνολο του σκορ 
που πέτυχε στα frames που αγωνίστηκε συν το 1/10 του blind score του 
για κάθε ένα από τα υπολειπόμενα frames.  
 

 Σε αυτή την περίπτωση, το σκορ του παίκτη δεν θα λαμβάνεται υπόψη 
για σκοπούς μέσου όρου απόδοσης (average). 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
ΚΥΠΕΛΛO 
 
Τρόπος Διεξαγωγής 
 

 Στον θεσμό του κυπέλλου συμμετέχουν υποχρεωτικά όλες οι ομάδες του 
πρωταθλήματος.  
 

 Στoν Α’ Γύρο-Προκριματική Φάση οι ομάδες χωρίζονται σε δύο 
ομίλους των πέντε ομάδων και διαγωνίζονται ξεχωριστά σε τρία 
παιγνίδια (μια αγωνιστική). Προκρίνονται οι τέσσερεις 
καλύτερες ομάδες από κάθε όμιλο, σε συνολικό αριθμό 
κορυνών (total pins). Στον Β’ Γύρο-Προημιτελική Φάση, οι 
ομάδες χωρίζονται σε δύο ομίλους των τεσσάρων ομάδων και 
αναμετρώνται μεταξύ τους από έναν αγώνα (τρεις 
αγωνιστικές). Προκρίνονται οι δύο καλύτερες ομάδες από κάθε 
όμιλο, σε συνολικούς βαθμούς (total points). Σε περίπτωση 
ισοβαθμίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ομάδων, πρώτο 
κριτήριο είναι οι βαθμοί στα μεταξύ τους παιγνίδια και δεύτερο 
κριτήριο ο συνολικός αριθμός κορυνών. Με βάση την τελική 
κατάταξη, οι δύο επικεφαλείς από κάθε όμιλο προκρίνονται 
στην ημιτελική φάση, όπου οι αγώνες διεξάγονται με το 
σύστημα knock-out (συνολικός αριθμός κορυνών-total pins).  
 

 Στους αγώνες κυπέλλου δεν ισχύει το σύστημα χάντικαπ του 
πρωταθλήματος, αλλά οι γυναίκες και οι παίδες (U-18) πριμοδοτούνται 
με 8 κορύνες σε κάθε παιγνίδι. 
 

 Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση blind score. Σε περίπτωση απουσίας 
ενός παίκτη, το blind score ορίζεται στις 120 κορύνες. 
 

 Οι συναντήσεις κάθε γύρου ορίζονται με κλήρωση. 
 

 Σε περίπτωση ισοπαλίας στον ημιτελικό κυπέλλου ή στον τελικό 
κυπέλλου, οι δύο ομάδες παίζουν 9ο και 10ο frame. 
 

 Ισχύουν οι κανονισμοί του Πρωταθλήματος. 
 

 Νικήτρια και κυπελλούχος ανακηρύσσεται η ομάδα που έχει κερδίσει 
τον τελικό κυπέλλου. 
 

 



 

 
 

 
SUPER CUP 
 
Τρόπος Διεξαγωγής 
 

 Στον θεσμό του Super Cup, συμμετέχουν υποχρεωτικά τέσσερεις 
ομάδες: η πρωταθλήτρια, η δευτεραθλήτρια, η κυπελλούχος και η 
φιναλίστ κυπέλλου της αγωνιστικής περιόδου 2012-13. 
 

 Σε περίπτωση που η ίδια ομάδα καταλαμβάνει δύο θέσεις-πχ 
πρωταθλήτρια/φιναλίστ κυπέλλου ή δευτεραθλήτρια/κυπελλούχος κοκ- 
τότε θα κληθεί να συμμετάσχει στο τουρνουά η ομάδα που 
κατέλαβε την αμέσως επόμενη θέση στην βαθμολογία του 
πρωταθλήματος. 

 
 Κάθε ομάδα αντιμετωπίζει κάθε αντίπαλη ομάδα σε δύο παιγνίδια (ένας 

βαθμός για κάθε παιγνίδι & σύνολο κορυνών στα δύο παιγνίδια).  
 

 Στους αγώνες super cup δεν ισχύει κανένα σύστημα χάντικαπ και δεν 
υπάρχει καμία άλλη πριμοδότηση.  

 
 Ισχύουν οι κανονισμοί του πρωταθλήματος. 

 

 Νικήτρια και υπερπρωταθλήτρια 2012-13 αναδεικνύεται η ομάδα που 
έχει συγκεντρώσει τους περισσότερους βαθμούς με τη λήξη της 
διοργάνωσης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων 
ομάδων, πρώτο κριτήριο για την τελική κατάταξη είναι οι βαθμοί στα 
μεταξύ τους παιγνίδια και δεύτερο κριτήριο ο συνολικός αριθμός 
κορυνών. 
 

Εκπροσώπηση στο All Stars Tournament 
 

 Για σκοπούς εκπροσώπησης του σωματείου στο τουρνουά All Stars που 
τελεί υπό την αιγίδα της ΚΟΜΠΟ, επιλέγονται αυτόματα οι αθλητές και 
αθλήτριες που καταλαμβάνουν τις δύο πρώτες θέσεις στην κατηγορία 
“Ψηλότερος Μέσος Όρος Απόδοσης-High Average” μετά την 
ολοκλήρωση της προτελευταίας αγωνιστικής πριν την διεξαγωγή 
του τουρνουά. Σε περίπτωση κατά την οποία αθλητής/τρια έχει επιλεγεί 
για το All Stars Tournament όμως αδυνατεί να συμμετάσχει για 
οποιοδήποτε λόγο, τότε επιλέγεται αυτόματα ο αθλητής/τρια που 
καταλαμβάνει την αμέσως επόμενη θέση στην κατηγορία “Ψηλότερος 
Μέσος Όρος Απόδοσης-High Average”. 



 

 

 Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή του κάθε αθλητή/τριας είναι  
να έχει συμπληρώσει τα 2/3 των παιγνιδιών της ομάδας του/της στο 
πρωτάθλημα. 

 
Δικαστική Επιτροπή 
 

 Το ΔΣ μπορεί να εξετάσει αυτόβουλα ή μετά από υποβολή 
παραπόνου, την επιβολή ποινών σε ομάδες ή παίκτες για 
πειθαρχικά παραπτώματα, για προσβολή του αθλήματος και για 
αντιαθλητική συμπεριφορά, σύμφωνα με τους κανονισμούς της 
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μπόουλιγκ (ETBF).  
 

 Το ΔΣ μπορεί να διορίσει ανεξάρτητη τριμελή επιτροπή για την εξέταση 
οποιασδήποτε υπόθεσης, εάν και εφόσον συντρέχουν λόγοι ευθιξίας ή 
ασυμβίβαστου.  

 
Αρμόδια Αρχή 
 

 Το ΔΣ είναι η μόνη αρμόδια αρχή για την εξέταση ενστάσεων, οι οποίες 
θα πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς από τον αρχηγό της 
παραπονούμενης ομάδας προς τον γραμματέα του ΔΣ μέσα σε 
εικοσιτέσσερις ώρες από την λήξη του αγώνα. 
 

 Το ΔΣ είναι η μόνη αρμόδια αρχή για την ερμηνεία των κανόνων 
διεξαγωγής πρωταθλήματος και οποιαδήποτε απόφασή του πάνω σε 
θέματα ερμηνείας είναι τελεσίδικη και δεσμευτική για όλες τις πλευρές. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Έπαθλα & Βραβεία 

 

 Θα δοθούν κύπελλα στις τρεις πρώτες ομάδες του πρωταθλήματος. 
 
 Θα δοθούν κύπελλα στην κυπελλούχο και στη φιναλίστ κυπέλλου. 
 

 Θα δοθούν κύπελλα στη νικήτρια ομάδα του Super Cup. 
 

 Θα δοθούν έπαθλα στους δύο (2) πρώτους νικητές στην κατηγορία 
ανδρών, γυναικών και παίδων (U-18) για τα πιο κάτω επιτεύγματα: 

 
            Ψηλότερος Μέσος Όρος Απόδοσης (HIGH AVERAGE) 
       
            Ψηλότερο Σύνολο Τριών Παιχνιδιών (HIGH SERIES) 
         
            Ψηλότερο Παιχνίδι (HIGH GAME) 
         
(*Έπαθλα στην κατηγορία “Ψηλότερος Μέσος Όρος Απόδοσης” δικαιούνται 
μόνο οι αθλητές/τριες που έχουν συμπληρώσει τα 2/3 των παιχνιδιών της 
ομάδας τους στο πρωτάθλημα) 
 

 Θα δοθούν βραβεία στον Πιο Βελτιωμένο/η Αθλητή/τρια της Χρονιάς 
(Most Improved Player Of The Year) και στον Καλύτερο 
Νεοεμφανιζόμενο/η Αθλητή/τρια της Χρονιάς (Rookie Of The Year) 

 
 Θα δοθούν βραβεία στους αθλητές ή αθλήτριες που εξασφάλισαν μια εκ 

των δύο πρώτων θέσεων στο Cyprus Bowling Tour για το Ranking της 
ΚΟΜΠΟ (άνδρες, γυναίκες ή παίδες)  

 

 Θα δοθούν βραβεία στους αθλητές ή αθλήτριες που κατέκτησαν 
μετάλλια στο All Stars Tournament. 

 
 
 
 


