
 
 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 
2012/2013 

 
To Σωματείο Μπόουλιγκ Κερύνειας προκηρύσσει Πρωτάθλημα για την Αγωνιστική Περίοδο 
2012/2013. 
 
1. Ημερομηνία Έναρξης 
Ως μήνας έναρξης του Πρωταθλήματος 2012/2013 ορίζεται ο Οκτώβριος. 
 
2. Διεξαγωγή  
Η ημέρα διεξαγωγής των αγώνων θα είναι η Τετάρτη και ώρα  διεξαγωγής αυτών 19.30 
Ο χώρος διεξαγωγής του Πρωταθλήματος είναι το Kykko Bowling. 
 
Την αγωνιστική περίοδο (2013-2014) υπάρχει πιθανότητα να δημιουργηθεί Κατηγορία με την 
προϋπόθεση ότι θα εγγράφουν πέραν των δώδεκα ομάδων. 
 
3. Δικαίωμα Συμμετοχής: 
Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρωτάθλημα έχουν όλα τα πρόσωπα που είναι μέλη* του 
Επαρχιακού Συνδέσμου Μπόουλιγκ Κερύνειας. 
 
*Προκειμένου πρόσωπο να θεωρείται μέλος του Ε.Σ.ΜΠΟ Κερύνειας βλέπε ανακοίνωση 
‘ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΠΟΟΥΛΙΓΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ’ 
 

4. Εγγραφή: 
Εγγραφή ομάδας: €30.00  
 
Η τελευταία μέρα για υποβολή αίτησης εγγραφής ομάδας είναι η 30 Σεπτεμβρίου 2012. 
 
Η αίτηση εγγραφής ομάδας πρέπει να συνοδεύεται από την ετήσια συνδρομή του κάθε μέλους: 
€25,00 ανά παίχτη (€10,00 για άτομα κάτω των 18 ετών). 
 
Για αιτήσεις εγγραφής ομάδας αποτείνεστε στην ιστοσελίδα του επαρχιακού 
www.kyreniabowling.com όπου θα βρείτε όλα τα σχετικά έντυπα και στο Κykko Bowling. 
 
 
 
 
 
 

http://www.kyreniabowling.com/


 
 
 
5. Κόστος συμμετοχής: 
Το κόστος των παιγνιδιών ανά αγωνιστική για κάθε ομάδα (ανεξαρτήτως αν η ομάδα δεν έχει 
παρουσιαστεί στην αγωνιστική) είναι € 65, 00 (15 παιγνίδια Χ €4, 33). Κατά την πρώτη 
αγωνιστική η ομάδες υποχρεώνονται να πληρώσουν το κόστος δύο αγωνιστικών. 
 
Κόστος διαφήμισης χορηγού (όνομα χορηγού στη φανέλα της ομάδας, όνομα χορηγού να 
συνοδεύει το όνομα της ομάδας, διαφήμιση στην ιστοσελίδα) είναι €100,00 επιπλέον. Οι ομάδες 
που έχουν χορηγό πρέπει να τακτοποιούν τις υποχρεώσεις τους σε δύο δόσεις (50% κάθε δόση) 
μέχρι την Τρίτη αγωνιστική του κάθε γύρου.  
 
Σημειώσεις: 
Ομάδες που δεν έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις κατά τη λήξη της 
περσινής αγωνιστικής περιόδου, οφείλουν να το πράξουν αλλιώς  δεν θα έχουν δικαίωμα 
συμμετοχής. Σε περίπτωση που ομάδα της περσινής αγωνιστικής περιόδου δεν έχει εξοφλήσει 
όλες τις οικονομικές της υποχρεώσεις με την έναρξη του παρόντος Πρωταθλήματος και δεν 
πρόκειται να συμμετάσχει, τότε οι παίχτες που αγωνίζονταν σ’ αυτήν, οφείλουν να πληρώσουν 
αναλογία του οφειλόμενου ποσού, αν επιθυμούν οι  ίδιοι να αγωνιστούν σε άλλη ομάδα της 
φετινής αγωνιστικής περιόδου. 
 

6. Τρόπος διεξαγωγής: 
Στο Πρωτάθλημα συμμετέχουν ομάδες αποτελούμενες από τουλάχιστον 5 πρόσωπα μέλη του 
Επαρχιακού Συνδέσμου Μπόουλιγκ Κερύνειας (άντρες/ γυναίκες) και κατ’ ανώτατο όριο 7 
πρόσωπα. 
  
Μετά από κλήρωση οι ομάδες θα αγωνιστούν σε Πρωτάθλημα δύο (2) γύρων με το συστημα 
handicap. Η ομάδα που θα τερματίσει πρώτη μετά την ολοκλήρωση και του β΄ γύρου με βάση το 
σύνολο των βαθμών ανακηρύσσεται Πρωταθλήτρια. 
 
Handicap: Θα βρείτε την επεξήγηση handicap στο έντυπο handicap. 
 
7. Κανονισμοί: 
Oλα τα μέλη θα πρέπει να φέρουν στο αριστερό μανίκι το έμβλημα του Επαρχιακού. Τούτο είναι 
υποχρεωτικό, και το κόστος του ανέρχεται στα €3, 00. Θα το προμηθευτείτε από τον ταμεία του 
Επαρχιακού κον Νικόλα Φασουλιώτη. 
 
8. Κανονισμοί: 
Για σκοπούς διεξαγωγής του Πρωταθλήματος 2012/2013 ισχύουν οι αγωνιστικοί κανονισμοί 
πρωταθλήματος  του επαρχιακού. 
 
 
 
 
Εκ του Συμβουλίου 
Χρίστος Σιακαλλής 
Επαρχιακού Συνδέσμου Μπόουλιγκ Κερύνειας 
 


