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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΦΟΡΟΥ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2014/ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ/2 ΗΜ.17/10/2015. 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ  2014 & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΟΥ 2015. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

1. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 2014- ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σελ.3 

1Α) Περίοδος αγώνων 

2Β) Αριθμός Ομάδων – Τρόπος Συμμετοχής- Μεθοδολογία. 

2. ΜΟΡΦΗ ΑΓΩΝΩΝ Σελ 4-10 

Μέρος 1: Προκριματική Φάση 

Μέρος 2: 2η Φάση – Όμιλοι 

Μέρος 3: 3η Φάση – Τελικοί  

Μέρος 4: Τελική Κατάταξη 

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ 

ΟΜΑΔΩΝ ΤΟΥ 2015. Σελ 10-12 

4. Παράρτημα Α’: Ειδικοί κανονισμοί Παγκυπρίου Πρωταθλήματος Ομάδων 2014  

Μέρος Α: Γενικοί Κανόνες Σελ 13-21 

1) Συνθέσεις Ομάδων/Αλλαγές Παικτών 

2) Εμφάνιση ομάδων 

3) Αγωνιστικός Χώρος 

4) Κάπνισμα 

5) Αλκοόλ 

6) Δήλωση Μπαλών 

7) Καθυστερημένη προσέλευση ομάδων 

8) Καθυστερημένη προσέλευση αγωνιζόμενου μέλους ομάδας 

9) Δικαιολογημένη αποχώρηση παίκτη 

10) Αδικαιολόγητη αποχώρηση παίκτη, παικτών και ομάδας 

11) Blind Score 

12) Χάντικαπ 

13) Ισοπαλία 

14) Ισοβαθμία 

Μέρος Β: Συνθέσεις Ομάδων και Προσθήκες Παικτών – 2014 Σελ 21-22 

α) ‘Ορισμός - Προσθήκη 

β) Ομάδες τετράδων 
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γ) Ομάδες με πέντε μόνιμα μέλη 

δ) Αίτηση Συμμετοχής στο Παγκ. Πρωτ. Πρωτ. Ομάδων 2014 – διαδικασίες – 

υποχρεώσεις ομάδων, παικτών, σωματείων. 

ε) Αλλαγές συνθέσεων 

στ) Περιορισμοί 

ζ) Μελλοντική ακύρωση πρόνοιας προσθηκών. 

 

Μέρος Γ: Γενικοί Όροι Συμμετοχής Παικτών Σελ 22-24 

1) Μητρώο Μελών ΚΟΜΠΟ 

2) Δικλείδες ασφαλείας για ομαλή διεξαγωγή 

Μέρος Δ: Ανακοίνωση Οργανωτικού 12/11/2013 – Ακύρωση Εγκυκλίου. Σελ 24 

Μέρος Ε: Πρόνοιες Διεθνών Ομοσπονδιών Σελ 24-26 

Μέρος Στ: Κόστος Διοργάνωσης Σελ 26 

Μέρος Ζ:  Τρόπαια Σελ 26 

5. Παράρτημα Β: Έντυπα Σελ 27-31 

1. Δήλωση Συμμετοχής  

2. Δήλωση συμμετοχής 2η Φάση 

3. Δήλωση Συμμετοχής 3η Φάση 

4. Δήλωση Μπαλών 

       6.    Παράρτημα Γ: Πειθαρχικοί Κανονισμοί Κ.Ο.ΜΠΟ. Σελ 32-39 

       7.    Παράρτημα Δ: Κληρώσεις Σελ 40-41 
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ  

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΦΟΡΟΥ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2014/ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ/2 ΗΜ.10/10/2015. 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ  2014 & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΟΥ 2015. 

1: ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 2014- ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Α) Το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Πρωταθλητριών Ομάδων 2014, θα διεξαχθεί στην περίοδο από τις 

25/10/2014 μέχρι και την 14/12/2014. 

Β) Η διοργάνωση θα διεξαχθεί  παράλληλα με τα τοπικά πρωταθλήματα 2014/15 των Σωματείων 

Μελών της Κ.Ο.ΜΠΟ.   

Συμμετέχουν 24 ομάδες.  Οι όροι βάσει των οποίων επιλέγονται παρατίθενται  στην Ανακοίνωση του 

Εφόρου Αγώνων και Αξιολόγησης ημερομηνίας 12/11/2013, η οποία έχει αποσταλεί στα σωματεία. 

1) Η διοργάνωση θα διεξαχθεί στο Space Bowling Center στη Λεμεσό, σε τρεις φάσεις: 

- Φάση 1: ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ –26/10/2014 

- Φάση 2: ΦΑΣΗ ΤΩΝ ΟΜΙΛΩΝ – 1ος & 2ος Γύρος, 22 & 23/11/2014 

- Φάση 3: ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ – 13 & 14/12/2014 

2)Οι πρωταθλήτριες ομάδες 2013/14 των τοπικών πρωταθλημάτων των Σωματείων προκρίνονται 

απ’ ευθείας στη Φάση των Ομίλων. 

3) Οι ομάδες  NAVIGATORS BOWLING TEAM – Πρωταθλήτρια Παγκ. Πρωτ. 2013 και G FORCE  G. 

GREGORIOU BOWLING TEAM – Δευτεραθλήτρια Παγκ. Πρωτ. 2013, επίσης προκρίνονται απευθείας 

στη φάση των ομίλων. 

4) Οι 16 υπόλοιπες ομάδες θα αγωνιστούν στην Προκριματική Φάση, από την οποία θα προκριθούν 

8 ομάδες στην Φάση των Ομίλων. 

5) Κατόπιν δηλώσεων των Σωματείων και ανακατανομή των θέσεων, στο διαγωνισμό τα σωματεία 

συμμετέχουν με τον ακόλουθο αριθμό ομάδων: 

- ΕΣΜΠΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ  (FBA) – 6 (συμπεριλαμβανομένης της ομάδας  G.Force) 

- ΕΣΜΠΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (LBA)  –5 (συμπεριλαμβανομένης της ομάδας Navigators BT.) 

- COSMIC BOWLING CLUB (COS)  – 2 

- ΕΣΜΠΟ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ (KBA) – 4 

- ROCK N BOWL BOWLING CLUB (RNB)  – 4 

- ΕΣΜΠΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (NBA) – 3  

Σύνολο Ομάδων = 24. 
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2: ΜΟΡΦΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΜΕΡΟΣ 1 – ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ 25 & 16/10/2014 

Ο διαγωνισμός διεξάγεται σε  μια μέρα. 

Οι ομάδες που θα συμμετάσχουν σε αυτή τη φάση είναι οι NBA2, FBA2, LBA2, COS2, RNB2, KBA2, 

NBA3, FBA3, LBA3, RNB3, KBA3, FBA4, LBA4, RNB4, KBA4 και FBA5, όπου ο αριθμός μετά το σύμβολο 

του σωματείου είναι η θέση στην οποία τερμάτισε η ομάδα στο τοπικό πρωτάθλημα ομάδων 

2013/2014 ή η θέση που κατέλαβε η ομάδα η οποία έχει αντικατασταθεί από άλλη του ιδίου 

σωματείου. Θα γίνει πρόνοια ούτως ώστε ομάδες του ιδίου σωματείου να μην αγωνίζονται στον ίδιο 

όμιλο. Οι κληρώσεις περιγράφονται στο παράρτημα Δ΄. 

Οι 16 ομάδες θα μπουν σε κλήρωση και θα πάρουν θα τοποθετηθούν σε 4 ομίλους,  των τεσσάρων 

ομάδων έκαστος, όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα: 

 

A B C D 

1 1 1 1 

2 2 2 2 

3 3 3 3 

4 4 4 4 

 

 

Οι ομάδες αγωνίζονται εντός των ομίλων με το σύστημα Round Robin ένα αγώνα του ενός παιχνιδιού 

επί κάθε άλλης ομάδας στον όμιλο και πιστώνονται βαθμούς:  

 
 
 
 

ROUND ROBIN POINTS TABLE - ALL ROUNDS 

DESCRIPTION POINTS 
 

  
WIN 6 

 OVER 950 1 
 OVER 1000 1 
 OVER 1100 1 
 OVER 1200 1 
 MAX AVAIL. POINTS 10 PER MATCH 
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   Με το τέλος των αγώνων οι δύο πρώτες ομάδες του κάθε ομίλου προχωρούν στην επόμενη Φάση.  

Οι ομάδες που αποκλείστηκαν κατατάσσονται στις θέσεις 17 έως 24, βάσει της κατάταξης τους στον 

όμιλο τους και του συνόλου κορυνών που αποκόμισαν από τους ομίλους. 

 

Οι όμιλοι της προκριματικής φάσης αγωνίζονται ως εξής: 

 

ΟΜΙΛΟΣ C & D – Κυριακή –  Έναρξη αγώνων 9.30. 

ΟΜΙΛΟΣ A & B – Κυριακή –  Έναρξη αγώνων 14.30.  

 

Οι 8 ομάδες που προκρίνονται θα μπουν σε κλήρωση και θα τοποθετηθούν στις θέσεις 3 & 4 των 

τεσσάρων ομίλων της επόμενης φάσης.  (Παράρτημα Δ΄) 

 

 

 

Τοποθέτηση επί των διαδρόμων, διαλείμματα και μετακινήσεις:  

GROUP A 
 

8 

LANES 

16 

LANES 

GROUP B 
 

8 

LANES 

16 

LANES 

 

Match & Team 

Names 
  

Match & Team 

Names 
   1 

R1 

G1 

1 1   1 

R1 

G1 

5 5 

  4 2 2   4 6 6 

  2 3 3   2 7 7 

  3 4 4   3 8 8 

            3 

R1 

G2 

1 1   3 

R1 

G2 

5 5 

  1 2 2   1 6 6 

  4 3 3   4 7 7 

  2 4 4   2 8 8 

 

Διάλειμμα 5 λεπτά 
    

Διάλειμμα 5 λεπτά 
     1 

R1 

G3 

5 5   1 

R1 

G3 

1 1 

  2 6 6   2 2 2 

  3 7 7   3 3 3 

  4 8 8   4 4 4 
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GROUP C 
 

8 

LANES 

16 

LANES 

GROUP D 
 

8 

LANES 

16 

LANES 

 

Match & Team 

Names 
  

Match & Team 

Names 
   1 

R1 

G1 

1 9   1 

R1 

G1 

5 13 

  4 2 10   4 6 14 

  2 3 11   2 7 15 

  3 4 12   3 8 16 

            3 

R1 

G2 

1 9   3 

R1 

G2 

5 13 

  1 2 10   1 6 14 

  4 3 11   4 7 15 

  2 4 12   2 8 16 

 

Διάλειμμα 5 λεπτά 
    

Διάλειμμα 5 λεπτά 
     1 

R1 

G3 

5 13   1 

R1 

G3 

1 9 

  2 6 14   2 2 10 

  3 7 15   3 3 11 

  4 8 16   4 4 12 

 

ΜΕΡΟΣ 2 – ΦΑΣΗ ΟΜΙΛΩΝ 1ος & 2ος Γύρος, 22 & 23/11/2014 

Οι 16 ομάδες, τοποθετούνται στους ομίλους ως εξής: Πρωταθλητής 2013, 1η θέση στον 1ο Όμιλο, 

Δευτεραθλητής 2013, 1η θέση στον 2ο Όμιλο. Οι έξι Πρωταθλητές των σωματείων τοποθετούνται με 

κλήρωση στις υπόλοιπες 2 πρώτες και 4 δεύτερες θέσεις των ομίλων – θα αποφευχθεί η τοποθέτηση 

στην θέση 1 & 2 ενός ομίλου, ομάδων από το ίδιο σωματείο.(θέσεις 3-8)-(Παράρτημα Δ΄).  Οι 

υπόλοιπες 8 θέσεις συμπληρώνονται βάσει κλήρωσης, όπως αναφέρεται στις προηγούμενες 

παραγράφους.  (θέσεις 9-16) 

GROUP STAGE 

GROUPS A B C D 

 
1 2 3 4 

 
8 7 6 5 

 
9 10 11 12 

 
16 15 14 13 

 

1ος Γύρος, Σάββατο 22/11/2014 ΟΜΙΛΟI Α & Β, 9.30 – 14.00 & ΟΜΙΛΟΙ C & D, 14.30 – 19.00: Οι ομάδες 

αγωνίζονται εντός των ομίλων με το σύστημα Round Robin ένα αγώνα του ενός παιχνιδιού επί κάθε 

άλλης ομάδας στον όμιλο και πιστώνονται βαθμούς. 

2ος Γύρος  23/11/2014 ΟΜΙΛΟI C & D, 9.30 – 14.00 & ΟΜΙΛΟΙ A & B, 14.30 – 19.00: Οι ομάδες 

αγωνίζονται εντός των ομίλων με το σύστημα Round Robin ένα αγώνα του ενός παιχνιδιού επί κάθε 
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άλλης ομάδας στον όμιλο και πιστώνονται βαθμούς.  

Σε περίπτωση που υπάρχουν 16 διάδρομοι διαθέσιμοι τότε όλοι οι όμιλοι αγωνίζονται τις ίδιες ώρες, οι 

οποίες και θα ανακοινωθούν σε συνεννόηση με την διεύθυνση του χώρου.  Εφόσον είναι εφικτό, και οι 

δύο γύροι ενδέχεται να διεξαχθούν την Κυριακή 23/11/14.  Οι διάδρομοι θα λαδιαστούν πριν την 

έναρξη του πρώτου γύρου και ξανά πριν την έναρξη του δεύτερου γύρου. 

Οι βαθμοί πιστώνονται με τον ίδιο τρόπο όπως στους ομίλους της προκριματικής φάσης: 

 

        ROUND ROBIN POINTS TABLE - ALL ROUNDS 

DESCRIPTION POINTS 
 

  
WIN 6 

 OVER 950 1 
 OVER 1000 1 
 OVER 1100 1 
 OVER 1200 1 
 MAX AVAIL. POINTS 10 PER MATCH 

   

   Με τη λήξη του δευτέρου γύρου, οι δύο πρώτες ομάδες κάθε ομίλου περνούν στην Τελική Φάση της 

Διοργάνωσης.  Οι υπόλοιπες 8 ομάδες αποκλείονται και κατατάσσονται με βάση την κατάταξη στον 

όμιλο τους και  το σύνολο κορυνών τους, της 2ης φάσης, στις θέσεις 9 έως 16.  

Τοποθέτηση επί των διαδρόμων, διαλείμματα και μετακινήσεις: 

GROUP A 
 

8 

LANES 

16 

LANES 

   
8 

LANES 

16 

LANES 

 

Match & Team 

Names 
  

Match & Team 

Names 

   1 

R1 

G1 

1 1   16 

R2 

G1 

5 5 

  16 2 2   1 6 6 

  8 3 3   9 7 7 

  9 4 4   8 8 8 

          
  9 

R1 

G2 

1 1   1 

R2 

G2 

5 5 

  1 2 2   9 6 6 

  16 3 3   8 7 7 

  8 4 4   16 8 8 

 

Διάλειμμα 5 λεπτά 
    

Διάλειμμα 5 λεπτά 
   

  1 

R1 

G3 

5 5   8 

R2 

G3 

1 1 

  8 6 6   1 2 2 

  9 7 7   16 3 3 

  16 8 8   9 4 4 
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GROUP B 
        

 

Match & Team 

Names 
 

8 

LANES 
16 

LANES 
 

Match & Team 

Names 

 

8 

LANES 
16 

LANES 

  2 

R1 

G1 

5 5   15 

R2 

G1 

1 1 

  15 6 6   2 2 2 

  7 7 7   10 3 3 

  10 8 8   7 4 4 

          
  10 

R1 

G2 

5 5   2 

R2 

G2 

1 1 

  2 6 6   10 2 2 

  15 7 7   7 3 3 

  7 8 8   15 4 4 

 

Διάλειμμα 5 λεπτά 
    

Διάλειμμα 5 λεπτά 
   

  2 

R1 

G3 

1 1   7 

R2 

G3 

5 5 

  7 2 2   2 6 6 

  10 3 3   15 7 7 

  15 4 4   10 8 8 

 

 

GROUP C 
        

 

Match & Team 

Names 
 

8 

LANES 
16 

LANES 
 

Match & Team 

Names 

 

8 

LANES 
16 

LANES 

  3 

R1 

G1 

1 9   14 

R2 

G1 

5 13 

  14 2 10   3 6 14 

  6 3 11   11 7 15 

  11 4 12   6 8 16 

          
  11 

R1 

G2 

1 9   3 

R2 

G2 

5 13 

  3 2 10   11 6 14 

  14 3 11   6 7 15 

  6 4 12   14 8 16 

 

Διάλειμμα 5 λεπτά 
    

Διάλειμμα 5 λεπτά 
   

  3 

R1 

G3 

5 13   6 

R2 

G3 

1 9 

  6 6 14   3 2 10 

  11 7 15   14 3 11 

  14 8 16   11 4 12 
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GROUP D 
        

 

Match & Team 

Names 
 

8 

LANES 
16 

LANES 
 

Match & Team 

Names 

 

8 

LANES 
16 

LANES 

  4 

R1 

G1 

5 13   13 

R2 

G1 

1 9 

  13 6 14   4 2 10 

  5 7 15   12 3 11 

  12 8 16   5 4 12 

          
  12 

R1 

G2 

5 13   4 

R2 

G2 

1 9 

  4 6 14   12 2 10 

  13 7 15   5 3 11 

  5 8 16   13 4 12 

 

Διάλειμμα 5 λεπτά 
    

Διάλειμμα 5 λεπτά 
   

  4 

R1 

G3 

1 9   5 

R2 

G3 

5 13 

  5 2 10   4 6 14 

  12 3 11   13 7 15 

  13 4 12   12 8 16 

 

ΜΕΡΟΣ 3 – ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ, 13 & 14/12/2014 

Οι 8 ομάδες που προκρίθηκαν τοποθετούνται με κλήρωση σε ένα όμιλο και αγωνίζονται σε αγώνες 

τύπου Round Robin ένα παιχνίδι ο κάθε αγώνας, εναντίον των υπολοίπων ομάδων του ομίλου, 

μαζεύοντας βαθμούς. Με τη λήξη του τελευταίου αγώνα η ομάδα με τους περισσότερους βαθμούς 

ανακηρύσσεται Νικήτρια και φέρει τον τίτλο του Πρωταθλητή του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος 

Ομάδων της Κ.Ο.ΜΠΟ. μέχρι και τον Ιούνιο του 2015. Το ωράριο της τελικής φάσης  θα ανακοινωθεί 

αργότερα. 

Τοποθέτηση επί των διαδρόμων και μετακινήσεις:  

ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ - ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ 

Σάββατο 13/12/14 

LANES 1 2 3 4 5 6 7 8 

MATCH1 (1 2) (3 8) (4 7) (5 6) 

MATCH2 (6 4) (7 3) (1 5) (8 2) 

MATCH3 (2 7) (4 5) (3 6) (1 8) 

Κυριακή 14/12/14 

LANES 1 2 3 4 5 6 7 8 

MATCH4 (5 3) (8 7) (6 2) (4 1) 

MATCH5 (8 6) (5 2) (7 1) (3 4) 

MATCH6 (3 1) (2 4) (5 8) (6 7) 

MATCH7 (7 5) (1 6) (8 4) (2 3) 
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Οι ομάδες στις θέσεις 1, & 2 εξασφαλίζουν την συμμετοχή τους ως ομάδες στο Παγκύπριο 

Πρωτάθλημα Πρωταθλητριών Ομάδων της Κ.Ο.ΜΠΟ. για το 2015.  

Στην προκριματική φάση και στην φάση των ομίλων ο χρόνος προθέρμανσης είναι 10 λεπτά. 

Στην τελική φάση ο χρόνος προθέρμανσης είναι 12 λεπτά. 

ΜΕΡΟΣ 4 – ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

Μετά και το τέλος και της τελικής φάσης του διαγωνισμού, οι ομάδες θα καταταγούν με βάση τη 

μέθοδο κατάταξης για κάθε φάση του διαγωνισμού όπου στις πρώτες 8 θέσεις θα βρίσκονται οι 

ομάδες που αγωνίστηκαν στην τελική φάση και θα ταξινομηθούν με βάση τους βαθμούς που 

συνέλεξαν και σύμφωνα με την  μέθοδο βαθμολόγησης για τη τελική φάση. Στις θέσεις 9 – 16 

κατατάσσονται οι αποκλεισθείσες ομάδες με βάση τη θέση τους και τις κορύνες που συνέλεξαν στην 

φάση των ομίλων και στις θέσεις 17 – 24 οι ομάδες που έχουν αποκλειστεί από την προκριματική 

φάση, σύμφωνα πάλι με τη θέση τους και τις κορύνες που συνέλεξαν στην φάση αυτή.  Τα σωματεία 

αναλόγως της θέσης που κατατάγηκαν οι ομάδες τους πιστώνονται βαθμούς ως ακολούθως: 

1) Σωματεία με ομάδες στις θέσεις 1 – 8 : 100 βαθμούς συν τους βαθμούς που αποκόμισε η κάθε 

ομάδα τους στην τελική φάση. 

2) Σωματεία με ομάδες στις θέσεις 9 – 16: 50 βαθμούς συν τους βαθμούς που αποκόμισε η κάθε 

ομάδα τους στην φάση των ομίλων. 

3) Σωματεία με ομάδες στις θέσεις 17 – 24: 20 βαθμούς για κάθε ομάδα που αποκλείστηκε συν 

τους βαθμούς που αποκόμισε η κάθε ομάδα. 

Οι υπόλοιποι αγωνιστικοί κανόνες και όλες οι άλλες απαιτούμενες λεπτομέρειες παρατίθενται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ . 

3: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ 

ΟΜΑΔΩΝ ΤΟΥ 2015. 

 

-Με το τέλος της διοργάνωσης του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος Πρωταθλητριών Ομάδων 2014 της 

Κ.Ο.ΜΠΟ., οι ομάδες που κατέλαβαν την 1η & 2η  θέση  του θεσμού εξασφαλίζουν τη συμμετοχή τους 

στην διοργάνωση της επόμενης χρονιάς. Οι ομάδες αυτές συμμετέχουν, έστω και αν δεν κατέχουν 

κάποια προνομιούχα θέση στο τοπικό πρωτάθλημα της επόμενης χρονιάς.  Οι θέσεις αυτές ανήκουν 

στις ομάδες και όχι στα Σωματεία. Σε περίπτωση διάλυσης της ομάδας ή μη ενδιαφέρον της ομάδας για 

συμμετοχή, τότε η θέση μεταφέρεται στο Σωματείο που ανήκε η ομάδα όταν συμμετείχε στη 

διοργάνωση. Σε περίπτωση εγγραφής της ομάδας σε άλλο σωματείο, η θέση παραμένει στην ομάδα. 

 

 - Με βάση τον πίνακα βαθμολογίας των Σωματείων στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Πρωταθλητριών 

Ομάδων 2015 οι θέσεις συμμετοχής θα κατανεμηθούν ως ακολούθως: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 

ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΕΣ 2015 

1 5 

2 5 

3 4 

4 3 

5 3 

6 3 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ 2014 1 

ΔΕΥΤΕΡΑΘΛΗΤΗΣ 2014 1 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ: 24 
 

 -Σε περίπτωση που Σωματείο δεν μπορεί να αποστείλει στη διοργάνωση του 2015 όσες ομάδες του 

αναλογούν, παραχωρεί τη θέση ή θέσεις συμμετοχής του για διαμοιρασμό στα άλλα σωματεία, σε 2η , 

3η ή και 4η κατανομή. Οι επιπλέον συμμετοχές θα παραχωρούνται με βάση τον πίνακα βαθμολογίας 

των σωματείων, μια ομάδα ανά σωματείο στη δεύτερη κατανομή  και αν πάλι προκύψουν διαθέσιμες 

θέσεις συμμετοχής θα γίνει τρίτη κατανομή, όπου και πάλι θα παραχωρηθεί μια επιπλέον θέση σε 

κάθε ενδιαφερόμενο σωματείο και με τη σειρά που βρίσκονται στη βαθμολογία. Αν και πάλι 

προκύψουν διαθέσιμες θέσεις, με βάση τον βαθμολογικό πίνακα οι θέσεις προσφέρονται όλες στο 

πρώτο ενδιαφερόμενο σωματείο. Αν και μετά αυτή τη διαδικασία προκύψουν κενές  θέσεις 

συμμετοχής, ο διαγωνισμός του 2015 θα διεξαχθεί με λιγότερες ομάδες. Με βάση αυτό τον όρο δεν θα 

υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των ομάδων που θα μπορεί να αποστείλει κάποιο σωματείο.  

Με βάση τα πιο πάνω, επιτρέπεται στα σωματεία να καθορίζουν τα ίδια στις  προκηρύξεις των 

πρωταθλημάτων τους  πέραν του πρωταθλητή και δευτεραθλητή, ποιες άλλες ομάδες τους θα 

αποστείλουν στην διοργάνωση του 2015. Η Ομοσπονδία θα αποδεχτεί συμμετοχή για οποιαδήποτε 

ομάδα της Α’ Κατηγορίας των τοπικών πρωταθλημάτων η οποία θα προταθεί από το σωματείο της.  

-Οι ομάδες που το 2014 θα τερματίσουν στις θέσεις 1 & 2 του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος Ομάδων 

καθώς και οι πρωταθλήτριες ομάδες των Σωματείων για τη χρονιά 2014/15, προκρίνονται απευθείας 

στη δεύτερη φάση του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος Πρωταθλητριών Ομάδων του 2015 και δεν θα 

συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε προκριματική φάση.  

 

-Στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Πρωταθλητριών Ομάδων 2015 θα συμμετάσχουν 24 Ομάδες.  Οι 24 

Ομάδες θα κληθούν μέσω της διαδικασίας που περιγράφεται στις αμέσως προηγούμενες 

παραγράφους.    

Για τις συμμετοχές των ομάδων στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Πρωταθλητριών Ομάδων της Κ.Ο.ΜΠΟ. 

2016, θα γίνει ανακοίνωση πριν την έναρξη του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος Πρωταθλητριών Ομάδων 

2015.  
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-Συνθέσεις και προσθήκες Παγκύπριο Πρωτάθλημα Πρωταθλητριών Ομάδων 2015 : 

Ο κανονισμός για τις προσθήκες θα ανακοινωθεί ταυτόχρονα με την προκήρυξη των αγώνων. 

ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, Ο ΚΑΘΕ ΠΑΙΚΤΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΙ ΣΕ 12 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ 

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ. 

 

Για το σκοπό της διεξαγωγής του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος Πρωταθλητριών Ομάδων 2015,  η 

Ομοσπονδία θα θεωρήσει ως τελευταία μέρα διεξαγωγής μεταγραφών την 31η Ιανουαρίου 2015.  

Αμέσως μετά, τα σωματεία θα πρέπει να αποστείλουν τον κατάλογο των μελών και των ομάδων τους  

προς την ομοσπονδία.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ 

Ειδικοί Κανονισμοί Παγκύπριου Πρωταθλήματος Πρωταθλητριών Ομάδων 2014  

Σε όλους  τους διαγωνισμούς που διοργανώνονται από την Κυπριακή Ομοσπονδία Μπόουλινγκ 

ισχύουν οι κανονισμοί που εκπονούνται από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μπόουλινγκ – ETBF – και την 

Παγκόσμια Ομοσπονδία Μπόουλινγκ – WTBA – με σειρά προτεραιότητας όπως αναφέρονται. Οι 

κανονισμοί είναι αναρτημένοι στις ιστοσελίδες των Διεθνών Ομοσπονδιών – 

www.worldtenpinbowling.com (WTBA) και www.etbf.eu (ETBF). Επειδή και οι δύο Ομοσπονδίες σε 

κάποια άρθρα δίνουν την ευχέρεια στις τοπικές Ομοσπονδίες Μέλη τους να τροποποιούν, να 

προσθέτουν και να προσαρμόζουν τους κανονισμούς με τα δεδομένα της κάθε χώρας, η Κ.Ο.ΜΠΟ. έχει 

εκπονήσει τους πιο κάτω κανονισμούς, αναφορικά  με τη διεξαγωγή του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος 

Πρωταθλητριών Ομάδων 2014. 

ΜΕΡΟΣ Α: Γενικοί κανόνες. 

1) Συνθέσεις Ομάδων / Αλλαγές παικτών:  Στους αγώνες οι ομάδες μπορούν να παρουσιάζονται με 

ρόστερ μέχρι και 8 παίκτες. Στα παιχνίδια η κάθε ομάδα αγωνίζεται με 5 παίκτες.  Σε περίπτωση μη 

συμπλήρωσης της πεντάδας, επιτρέπεται η ταυτόχρονη χρήση blind score για το μέγιστο 2  απουσίες. 

Κατά την διάρκεια του αγώνα οι ομάδες μπορούν να κάνουν  μέχρι δύο αλλαγές  μετά από κάθε 

παιχνίδι και πριν την έναρξη του επόμενου. Από τη στιγμή που καταχωρήθηκε το όνομα του παίκτη ή 

των παικτών στο σύστημα καταμέτρησης κορυνών καθώς και στο φύλλο αγώνα, οι αλλαγές 

θεωρούνται έγκυρες και κατόπιν έγκρισης του  διαιτητή ο αγώνας συνεχίζεται. Μετά την έγκριση του 

διαιτητή, δεν μπορεί να γίνει καμιά αλλαγή πλέον, ούτε παίκτη αλλά ούτε και της σειράς που θα 

αγωνιστούν οι παίκτες. 

*Σε περίπτωση που ομάδα ξεκίνησε παιχνίδι έχοντας 1 ή και 2 blind scores , αν εμφανιστεί αθλητής 

που αργοπόρησε ή είχε αποχωρήσει προσωρινά κατόπιν άδειας ο οποίος είναι δηλωμένος στο φύλλο 

αγώνος για το τρέχον παιχνίδι, εφόσον δεν έχει συμπληρωθεί το 1ο frame και δεν έχει μετρήσει ακόμα 

το blind score, αυτό μπορεί να αφαιρεθεί και ο παίκτης να συμμετάσχει κανονικά, νοουμένου ότι δεν 

θα υπάρξει καθυστέρηση από την ώρα που έριξε ο τελευταίος προηγούμενος αντίπαλος , πέραν του 

ΕΝΟΣ λεπτού. * 

2) Εμφάνιση ομάδων:  Σύμφωνα και με τις οδηγίες τόσο του WTBA αλλά και του ETBF, στους 

διαγωνισμούς ομάδων, οι ομάδες θα πρέπει να παρουσιάζονται με ομοιόμορφες στολές. Η Κ.Ο.ΜΠΟ. 

έχει την ευχέρεια, σύμφωνα και με τους κανονισμούς των αναφερομένων ομοσπονδιών και καθορίζει 

τις εμφανίσεις των ομάδων στους διαγωνισμούς ομαδικών αθλημάτων που διοργανώνει η Ομοσπονδία 

ως  ακολούθως:  

 

Οι ομάδες θα πρέπει να παρουσιάζονται με ομοιόμορφη στολή, επιτρέπονται οι φανέλες τύπου T-Shirt 

http://www.worldtenpinbowling.com/
http://www.etbf.eu/
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με ή χωρίς γιακά, φανέλες τύπου Polo και τα υποκάμισα ΜΟΝΟΝ.  Δεν επιτρέπονται οι αμάνικες 

φανέλες ή αμάνικα υποκάμισα.  Σε κάθε αγώνα οι στολές των αθλητών πρέπει να έχουν το ίδιο χρώμα 

και να είναι του ιδίου τύπου.  Η ομοιομορφία επεκτείνεται και στα λογότυπα των ομάδων καθώς και τις 

διαφημίσεις και ονόματα χορηγών που θα πρέπει να είναι εκτυπωμένα ακριβώς με τον ίδιο τρόπο σε 

όλες τις φανέλες ή υποκάμισα των αθλητών της ομάδας. Τα ονόματα των αθλητών , όπου αυτά θα 

εκτυπωθούν, θα πρέπει να είναι τυπωμένα στον ίδιο ακριβώς τόπο σε όλες τις στολές.   

Δεν επιτρέπονται παντελόνια τύπου τζην, ανεξαρτήτως χρώματος, ούτε για τους άντρες και ούτε για τις 

γυναίκες.  Για τους άντρες και γυναίκες επιτρέπονται οι φόρμες και παντελόνια. Τα παντελόνια θα 

πρέπει να είναι τύπου γκολφ  και τα οποία θα πρέπει να είναι κάτω από τον αστράγαλο.  Πέραν 

τούτων, για τις γυναίκες επιτρέπεται η φούστα και τα παντελόνια τύπου κολάν ανεξαρτήτως μήκους -  

σε συνδυασμό με φούστα - . Τα παντελόνια, φούστες και κολάν θα πρέπει να είναι μονόχρωμα. Σε 

περίπτωση συνδυασμού κολάν και φούστας, και τα δύο πρέπει να είναι του ιδίου χρώματος αν τούτο 

δεν είναι εφικτό, τότε το κολάν θα πρέπει να είναι χρώματος μαύρου.  Οι φόρμες πέραν του βασικού 

χρώματος, μπορούν να φέρουν γραμμές  διαφόρων επιπρόσθετων χρωμάτων, κάθετες, διαγώνιες , 

οριζόντιες και καμπύλες ανάλογα με τον κατασκευαστή, οι οποίες όμως δεν πρέπει να επηρεάζουν τον 

βασικό χρωματισμό της φόρμας.  

Για την προκριματική φάση του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος  Πρωταθλητριών Ομάδων 2014 δεν 

απαιτείται ομοιομορφία για το κάτω μέρος της στολή.  

Για τη δεύτερη και Τρίτη –τελική φάση του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος Ομάδων 2014,  οι ομάδες 

πέραν της ομοιομορφίας της στολής για το πάνω μέρος του σώματος, θα πρέπει να παρουσιάζονται 

ομοιόμορφα και από τη μέση και κάτω, όπου, παντελόνια, φούστες, κολάν και φόρμες τις οποίες 

φορούν οι αθλητές μιας ομάδας, πρέπει να είναι όλα το ίδιο χρώμα.  

Παρατίθεται αυτούσιος ο κανονισμός του WTBA βάσει του οποίου η Κ.Ο.ΜΠΟ. καθορίζει τα πιο πάνω 

περί εμφάνισης των ομάδων: 

4.18 Playing uniform, advertising  
4.18.1 Players shall wear a standard uniform approved by their national federation. In a team event 
(Doubles, Trios and Team) players of the same Doubles, Trios or Team must wear uniforms of the same 
colour and type  
4.18.2 The name of the country must appear on the back of the uniform. The name of the country may 
be printed  
- In English or in the country’s language  

- As abbreviation recognized by IOC or ISO 2000 if no IOC abbreviation (abbreviations published on WTBA 
website)  
 
4.18.3 The following may appear on the uniform  
a) Name of player  

b) Logo of the country or member federation, which the player represents  

c) Advertisement:. The number of advertisements is decided by each federation.  

d) A place on all federations uniforms, situated on the left side of the breast, is reserved for a WTBA 
sponsor. No later than six months before the start of the championship WTBA has to inform all member 
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federations if this right will be used by WTBA and provide all federations with an original design for 
printing  
 
4.18.4 IOC rules should apply for tournaments conducted under the auspices of IOC  
 
4.18.5 Coaches and officials in the player’s area should be in the uniform specified by the national 

federation. 

WTBA Rules / 2014-01-01 / Page 39 

Παρατίθεται και αυτούσιο το σχετικό κείμενο στους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας : 

4.19 Playing uniform 

4.19.1 Players shall wear a standard uniform approved by their member federation. In a team 
event (doubles, trios, team) players of the same team must wear uniforms of the same 
colour and type. 

4.19.2 The name of the member federation, which the player represents, must appear on the 
uniform. 

4.19.3 The following may appear on the uniform 
a) Name of player 
b) Logo of the member federation, which the player represents 
c) Advertisements 
 

4.19.4 Coaches in the player’s area must wear a uniform specified by the member federation, 
including bowling (or sport) shoes. 

4.19.5 At medal ceremonies, all medallists (players and coaches) must wear a uniform specified by 
the member federation, including bowling (or sport) shoes. 

 

3) Αγωνιστικός Χώρος: Στον καθορισμένο αγωνιστικό χώρο επιτρέπεται να βρίσκονται μόνο οι αθλητές 

της ομάδας που αγωνίζονται εκείνη τη στιγμή, μέχρι 5 και ένας συνοδός ή προπονητής, που θα πρέπει 

να φορά στολή της ομάδας, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 12. Αντί του ονόματος του συνοδού θα 

πρέπει να είναι εκτυπωμένη μια εκ των λέξεων, «Συνοδός» ή «Προπονητής» ή «Official» ή «Coach» ή 

εφόσον ο συνοδός ή προπονητής φέρει καρτέλα σήμανσης στο στήθος, πιστοποιημένη από το 

σωματείο του και όπου αναφέρεται η ιδιότητα του ως συνοδού ή προπονητή της ομάδας, μπορεί να 

έχει εκτυπωμένο το όνομα του στην στολή, όπως και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Ο συνοδός θα 

πρέπει να είναι ενήλικας. Ο συνοδός ή προπονητής, θα πρέπει να δηλώνεται στην οργανωτική 

επιτροπή του διαγωνισμού και να αναφέρεται στο φύλλο αγώνος.  Ο συνοδός μπορεί να 

αντικατασταθεί.  Η αντικατάσταση γίνεται στα ενδιάμεσα των παιχνιδιών. Οι συνοδοί και προπονητές 

πρέπει να τηρούν όλους τους κανονισμούς του αθλήματος και είναι  υπόλογοι για τις οποιεσδήποτε 

παραβάσεις των κανονισμών ως και οι υπόλοιποι αθλητές της ομάδας τους και βάσει τούτου ο 

διαιτητής χειρίζεται τέτοιες παραβάσεις ως να ήσαν αθλητές της ομάδας.  
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Αθλητής της ομάδας που δεν αγωνίζεται στον συγκεκριμένο αγώνα, έχει το δικαίωμα, αφού 

ενημερώσει τον διαιτητή να βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο ως συνοδός, εφόσον δεν υπάρχει άλλος 

συνοδός ή προπονητής παρών. 

Απαγορεύεται η είσοδος ή έξοδος από τον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του αγώνα χωρίς την 

άδεια ενός εκ των διαιτητών.  

Απαγορεύεται η μεταφορά ποτών και φαγητών στον αγωνιστικό χώρο, πλην κλειστών μπουκαλιών 

νερού, μη αλκοολούχα ροφήματα μέσα σε κατάλληλο κλειστό και ασφαλισμένο δοχείο καθώς  

φρούτων και  σνακ τύπου σοκολάτας, γκοφρέτας κλπ.   

Απαγορεύεται η κατανάλωση φαγητού και ποτών κατά τη διάρκεια του αγώνα, πλην των 

προαναφερομένων.  Τα φρούτα, σοκολάτες,  γκοφρέτες κλπ. Θα πρέπει να φυλάγονται στις τσάντες 

των αθλητών και να μην βρίσκονται σε κοινή θέα.  Οι αθλητές δικαιούνται να καταναλώσουν τα 

προαναφερθέντα κατά τη διάρκεια του αγώνα, όχι όμως εν τω μέσω του δικού τους ριξίματος και μόνο 

όσον είναι καθήμενοι στα παραπλήσια καθίσματα.  Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση οποιουδήποτε 

ποτού ή φαγητού πάνω στο διάδρομο. 

 

Οι αθλητές εφόσον δεν ρίχνουν βολές ή προετοιμάζονται για ρίψη βολών καθώς και ο συνοδός, πρέπει 

να είναι καθήμενοι. 

4) Κάπνισμα: Δεν επιτρέπεται το οποιασδήποτε μορφής κάπνισμα κατά την διάρκεια του αγώνα.  Στα 

διαλλείματα το κάπνισμα επιτρέπεται εκτός του κτιρίου, σύμφωνα και με την νομοθεσία της Κυπριακής 

Δημοκρατίας.  Ξεκαθαρίζεται ότι δεν επιτρέπεται το κάπνισμα ηλεκτρονικού τσιγάρου στον αγωνιστικό 

χώρο ή η αποχώρηση από τον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του αγώνα με σκοπό το κάπνισμα 

ηλεκτρονικού τσιγάρου. 

5) Αλκοόλ: Απαγορεύεται η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών, οποιασδήποτε περιεκτικότητας σε 

αλκοόλ τουλάχιστον 2 ώρες πριν, κατά και στα διαλείμματα του διαγωνισμού.  Ο διαιτητής, αν 

διαπιστώσει ότι αθλητής είναι υπό την επήρεια αλκοόλ, δεν επιτρέπει την συμμετοχή ή αποβάλλει τον 

αθλητή από τον αγώνα. Όλα τα μέχρι στιγμής σκορ του αθλητή στη συγκεκριμένη φάση του 

διαγωνισμού μηδενίζονται. Ο αθλητής παραπέμπεται στη δικαστική. 

 

6) Δήλωση Μπαλών Μπόουλινγκ:  Οι μπάλες πρέπει να δηλώνονται πριν την έναρξη των αγώνων.  Ο 

κάθε αθλητής δικαιούται να δηλώσει και να αγωνιστεί το μέγιστο με 6 μπάλες.  Εφόσον ο διαγωνισμός 

διεξάγεται σε διάφορες φάσεις και γύρους, ο αθλητής μπορεί να δηλώσει και να αγωνιστεί με 

διαφορετικές μπάλες σε κάθε φάση και γύρους.  Η δήλωση ανανεώνεται  πριν την έναρξη των αγώνων 

της κάθε φάσης ή γύρου.  Στα ενδιάμεσα των αγώνων ενός γύρου μιας φάσης,   δεν επιτρέπεται η 

προσθήκη μπαλών ή η αντικατάσταση τους.  Θα γίνεται οπτικός έλεγχος και αντιπαράθεση με τη 

δήλωση. 
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Δήλωση μπαλών θα γίνεται: 

1) Πριν την έναρξη των αγώνων των ομίλων της προκριματικής φάσης. (Οι αθλητές μπορούν να 

δηλώσουν μέχρι και 6 μπάλες αν το επιθυμούν). 

2) Πριν την έναρξη του πρώτου γύρου της φάσης των ομίλων. (Μέχρι και 6 νέες μπάλες) 

3) Πριν την έναρξη του δεύτερου γύρου της φάσης των ομίλων.(Συμπλήρωση ή αντικατάσταση 2 

μπαλών) 

4) Πριν την έναρξη του αγωνιστικού μέρους της τελικής φάσης . (Μέχρι και 6 μπάλες) 

1,2 & 3: Οι δηλώσεις μπαλών θα παραδοθούν πριν την έναρξη του χρόνου προθέρμανσης. 

4: Οι δηλώσεις μπαλών θα μαζευτούν από τους διαιτητές μετά τον χρόνο προθέρμανσης, πριν την 

έναρξη του αγωνιστικού μέρους της τελικής φάσης.  

(Αθλητής που θα ξεκινήσει την προθέρμανση – εξαιρείται η τελική φάση - χωρίς να έχει παραδώσει τη 

δήλωση σταματά αμέσως τις μπαλιές του για να συμπληρώσει την αίτηση. Αθλητής που έχει ξεκινήσει 

τον αγώνα χωρίς να έχει παραδώσει την δήλωση αποβάλλεται και στο σκορ του μπαίνει blind score 120 

κορύνες. Δικαιούται όμως, αφού παραδώσει τη δήλωση του και στην οποία αναφέρονται όλες  και 

μόνον οι μπάλες που έχει ήδη χρησιμοποιήσει, να αγωνιστεί στην επόμενη αγωνιστική του γύρου ή 

στον επόμενο αγώνα. Ο αθλητής παραπέμπεται στη δικαστική.) 

Παρατίθεται αυτούσιος ο κανονισμός  Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας ETBF - για αποφυγή πάσας 

παρεξήγησης: 

4.17 Bowling ball procedure 

4.17.1 Only bowling balls that are included in the USBC Approved Bowling Ball list may be used in 
competition. The official list of approved bowling balls is published on the Internet 
website www.bowl.com. 

4.17.2 Bowling balls manufactured prior to 1991 cannot be found on the USBC Approved Bowling 
Ball list. However, the Championship Committee may accept such bowling balls to be used 
during the championship if it is proven that they were produced prior to 1991. 

4.17.3 Cleaning of the surface of the bowling ball is permissible prior to any delivery during a game. 
Any cloth product that is non-abrasive, and contains no chemical additives that would 
modify the surface finish of the ball, would be acceptable to use. Cleaners, which are 
products meant to clean the ball surface without changing the surface roughness, may be 
used, and provided they are on the list of approved products. 

4.17.4 Adjusting of the surface of the bowling ball by means of scrub sponges, scoring pads, and 
polish that are on the list of approved products may be done only during any practice session 
and between any block of games, as well as between semi-finals and finals of an event, 
provided it is done outside of the players’ area. 

4.17.5 Altering the surface of the bowling ball by means of bonded or coated abrasives may only be 
done in a designated area and only during any practice session, and between any block of 
games, as well as between semi-finals and finals of an event. 

http://www.bowl.com/
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4.17.6 The list of approved as well as not acceptable products for cleaning and adjusting of the 
surface of bowling balls can be found on the website www.bowl.com. 

4.17.7 Prior to the start of the Official Practice the bowling balls to be used during competition shall 
be inspected and registered. The inspection shall be limited to 
a) Eligibility of the ball as specified in the list of approved bowling balls 
b) Serial number 
c) Visual inspection with regard to material, surface, plugs, etc. 
 

4.17.8 Immediately following the Official Practice the ball registration list for each player shall be 
modified only to include the bowling balls to be used during the championship events. Each 
player will be permitted to have maximum 6 bowling balls registered. No replacements or 
additions will be allowed once the first event has started, and no modifications of a bowling 
ball shall be permitted apart from the altering of the surface as described above. In very 
special circumstances the Championship Committee may allow a replacement of a registered 
bowling ball once the first event has started. 

4.17.9 Random checks of the identity of the bowling balls used in competition will be performed 
during the squads at the discretion of the Championship Committee. 

4.17.10 The penalty for violation of the rule is disqualification and all scores null and void. 

4.17.11 A maximum of five gripping holes are allowed in a bowling ball. The player must be able to 
reach each set of finger holes (not all four simultaneously) while using the thumbhole. Any 
hole, which cannot be reached, is considered a vent hole. The ball must be balanced           
twice when one set of finger holes is for fingertip and the other set for conventional grip. 

4.17.12 When delivering the ball the player must have his thumb in or over the thumbhole. It may 
not be 180 degrees away from the thumbhole. 

 

Εφαρμόζονται όλες οι πιο πάνω πρόνοιες πλην το μέρος που αναφέρεται σε επίσημη προπόνηση – 
official practice- Οι μπάλες δηλώνονται το αργότερο 15 λεπτά πριν την έναρξη της προθέρμανσης 
του πρώτου αγώνα της κάθε φάσης του διαγωνισμού εκτός από την τελική φάση, όπου δηλώνονται 
αμέσως μετά τον χρόνο προθέρμανσης και πριν την έναρξη του αγωνιστικού μέρους.  Οι αθλητικοί 
χώροι θα προσφέρουν μέρες για προπόνηση και εξοικείωση στις αγωνιστικές συνθήκες του χώρου. 
 
7) Καθυστερημένη προσέλευση ομάδων:  Δεν επιτρέπεται η καθυστέρηση στην έναρξη και διεξαγωγή 

οποιουδήποτε αγώνα και οποιουδήποτε παιχνιδιού αυτού, λόγω καθυστερημένης προσέλευσης της 

ομάδας ή μελών της για οποιοδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένου και του καπνίσματος. Εφόσον 

ομάδα δεν έχει ξεκινήσει τον αγώνα με τουλάχιστον τρεις (3) παίκτες, το αργότερο 15 λεπτά μετά την 

έναρξη της προθέρμανσης, η ομάδα μηδενίζεται και χάνει τον αγώνα. 

8) Καθυστερημένη προσέλευση αγωνιζόμενου Μέλους Ομάδας:  Σε περίπτωση καθυστερημένης 

προσέλευσης παίκτη, ο οποίος αγωνίζεται στο τρέχον παιχνίδι και δεν εμφανίστηκε μετά την 

ολοκλήρωση του 1ου frame της αντίπαλης ομάδας, ο παίκτης θεωρείται απών και καταχωρείται blind 

score 120 κορύνες.   

http://www.bowl.com/
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Διαδικασία σε περίπτωση καθυστέρησης αγωνιζόμενου παίκτη:  Αθλητής ο οποίος καθυστερεί να 

προσέλθει πρέπει να τοποθετηθεί στο τέλος της σειράς των παιχνιδιών της ομάδας. Οι υπόλοιποι 

αθλητές της ομάδας θα πρέπει να αρχίσουν τις βολές τους το αργότερο 15 λεπτά μετά την έναρξη της 

προθέρμανσης. Σε περίπτωση που αυτό δεν γίνει, τότε η ομάδα θεωρείται απούσα και μηδενίζεται. Το 

1ο frame του αγώνα πρέπει να είναι συμπληρωμένο το αργότερο  8 λεπτά από την ώρα έναρξης του 

αγωνιστικού μέρους των υπολοίπων αγώνων της συγκεκριμένης φάσης. Σε περίπτωση που o διαιτητής  

διαπιστώσει ότι έχει παρέλθει ο χρόνος χάριτος, επεμβαίνει και καταχωρεί το blind score ή διακόπτει 

τον αγώνα, εφόσον η ομάδα δεν έχει αρχίσει τις βολές της έγκαιρα. Στην περίπτωση που παίκτης 

καθυστερεί να εμφανιστεί και ο αγώνας βρίσκεται μεταξύ δύο παιχνιδιών, αν ο παίκτης καθυστερεί 

πέραν του ενός λεπτού μετά που ο τελευταίος αντίπαλος παίκτης στη σειρά ολοκληρώσει το frame του, 

θεωρείται απών και στο σκορ του μπαίνει blind score 120 κορύνες.  

9) Δικαιολογημένη Αποχώρηση παίκτη:  Αν κατά τη διάρκεια ενός αγώνα και λόγω έκτακτης ανάγκης η 

οποία καθορίζεται ως – τραυματισμός, οικογενειακό επείγον περιστατικό και οποιοδήποτε άλλο 

έκτακτο γεγονός - και κατόπιν έγκρισης του διαιτητή, προκύψει αποχώρηση παίκτη από μια ομάδα, το 

μέχρι στιγμής σκορ του παίκτη παραμένει ως έχει και το κάθε επόμενο frame πιστώνεται με 12 

κορύνες.  Αν προκύψουν περισσότερες αποχωρήσεις και η ομάδα μείνει στο συγκεκριμένο παιχνίδι με 

λιγότερους από τρεις αγωνιζόμενους αθλητές, χάνει το παιχνίδι.  Στο επόμενο παιχνίδι μπορεί να 

αντικαταστήσει τους αποχωρήσαντες με άλλους παίκτες της ομάδας και εφόσον αγωνίζονται 

τουλάχιστον τρείς παίκτες συνεχίζει τον αγώνα. Αν δεν μπορεί να συνεχίσει τον αγώνα η ομάδα στο 

τρέχον και επόμενο/α παιχνίδι/α  – αν υπάρχουν – η ομάδα πιστώνεται 0 – μηδέν – βαθμούς για το 

τρέχον και τα επόμενα παιχνίδια και η  αντίπαλη ομάδα στον τρέχοντα αγώνα, συμπληρώνει όσα 

παιχνίδια έχουν απομείνει – χωρίς αντίπαλο- , πιστώνεται τους βαθμούς για τη νίκη και επιπλέον 

όσους βαθμούς της αναλογούν με βάση το σύνολο κορυνών που θα πετύχει, σύμφωνα με τις 

προκηρύξεις των αγώνων. Εφόσον στην επόμενη φάση του διαγωνισμού η ομάδα που αποχώρησε 

μπορεί να συμμετάσχει, τότε συνεχίζει κανονικά στον διαγωνισμό.   

10) Αδικαιολόγητη αποχώρηση παίκτη, παικτών και ομάδας:  Αν κατά τη διάρκεια ενός αγώνα 

παίκτης ή παίκτες ή ολόκληρη η ομάδα αποχωρήσουν χωρίς λόγο και χωρίς την άδεια του διαιτητού, 

τότε μηδενίζονται τα μέχρις στιγμής σκορ των αποχωρησάντων τόσο του τρέχοντος, όσο και των 

ολοκληρωθέντων παιχνιδιών  του αγώνα.  Τα αποτελέσματα των αγώνων της ομάδας και των παικτών 

της σε προηγούμενους αγώνες της ίδιας διοργάνωσης παραμένουν ως έχουν.   

Οι αποχωρήσαντες παίκτες αποκλείονται από την συνέχεια του διαγωνισμού και όλες τις επόμενες 

φάσεις του.  Παράλληλα θεωρούνται αποβληθέντες και παραπέμπονται στη Δικαστική. Αν η ομάδα 

είναι σε θέση να συνεχίσει στον διαγωνισμό με τους υπόλοιπους δηλωμένους παίκτες της μπορεί να το 

πράξει.  Αν οι αποχωρήσεις δεν επιτρέπουν στην ομάδα να συνεχίσει, τότε  της αφαιρούνται όλοι οι 

βαθμοί που έχει συγκεντρώσει και αποκλείεται από τη συνέχεια του διαγωνισμού και όλες τις 

επόμενες φάσεις του. Παράλληλα όλα τα μέλη της ομάδας θεωρούνται αποβληθέντα και 

παραπέμπονται στη Δικαστική βάσει των Πειθαρχικών Κανονισμών.  Η αντίπαλη ομάδα στον τρέχοντα 

αγώνα, συμπληρώνει όσα παιχνίδια έχουν απομείνει, , πιστώνεται τους βαθμούς για τη νίκη και 

επιπλέον όσους βαθμούς της αναλογούν με βάση το σύνολο κορυνών που θα πετύχει, σύμφωνα με τις 
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προκηρύξεις των αγώνων. Οι αντίπαλοι της ομάδας στις επόμενες φάσεις του διαγωνισμού 

διαγωνίζονται χωρίς αντίπαλο, πιστώνονται τους βαθμούς για τη νίκη και επιπλέον όσους βαθμούς 

τους αναλογούν με βάση το σύνολο κορυνών που θα πετύχουν, σύμφωνα με τις προκηρύξεις των 

αγώνων.  

11) Blind Score: Για παίκτη που θα απουσιάζει χρησιμοποιείται blind score 120 κορύνες.   

12) Χάντικαπ: Οι Γυναίκες και οι Νέοι κάτω των 19 δικαιούνται 8 κορύνες χάντικαπ.  Μέγιστο παιχνίδι 

με Χάντικαπ = 300.  

 

13) Ισοπαλία: Σ’ όλες τις φάσεις ομαδικών διαγωνισμών τύπου “Round Robin” και “Knock Out” όπου, 

σε περίπτωση ισοπαλίας σε παιχνίδι, οι δύο ομάδες, με τις ίδιες συνθέσεις και την ίδια σειρά που 

αγωνίζονταν οι παίκτες, όπως τελείωσαν το παιχνίδι, αγωνίζονται σε αγώνα τύπου roll off, όπου ο κάθε 

παίκτης της κάθε ομάδας ρίχνει ΜΙΑ μπαλιά επί 10 στημένων κορυνών. Μετά από την μπαλιά του 

πρώτου παίκτη της πρώτης ομάδας,  και οι 10 κορύνες επανατοποθετούνται και ρίχνει ο πρώτος 

παίκτης της αντίπαλης ομάδας. Στην συνέχεια ρίχνει ο δεύτερος παίκτης της πρώτης ομάδας, κατόπιν ο 

δεύτερος παίκτης της δεύτερης ομάδας κ.ο.κ. μέχρι να ρίξουν και οι πέντε παίκτες κάθε ομάδας. Οι 

βολές γίνονται σε ΕΝΑ (1) διάδρομο από τους δύο που αγωνίζονταν οι ομάδες, που επιλέγεται μέσω 

κλήρωσης. Μέσω κλήρωσης επιλέγεται και η ομάδα που ξεκινά πρώτη.  Συνολικά η κάθε ομάδα θα 

ρίξει πέντε (5) βολές, μια ανά παίκτη και η ομάδα που θα συγκεντρώσει τις περισσότερες κορύνες 

κερδίζει τον αγώνα. Αν και πάλι υπάρχει ισοπαλία, τότε εφαρμόζεται ξανά η ίδια διαδικασία στον άλλο 

όμως διάδρομο, οι παίκτες παίζουν με την ίδια σειρά, όμως πρώτη ξεκινά η άλλη ομάδα. Αν και πάλι 

υπάρξει ισοπαλία, η διαδικασία συνεχίζεται με τον ίδιο τρόπο, εναλλάξ στους διαδρόμους και 

εναλλαγή της ομάδας που ρίχνει πρώτη, μέχρι που η μια ομάδα να έχει συγκεντρώσει περισσότερες 

κορύνες από την άλλη και να ανακηρυχτεί νικήτρια.  

Σε περίπτωση που ο αγώνας τύπου “Knock Out” προσφέρει τη νίκη με βάση το σύνολο κορυνών μετά 

από όλα τα παιχνίδια, εφόσον ο αγώνας τελειώσει και οι ομάδες έχουν το ίδιο σύνολο κορυνών, 

προχωρούν στην διαδικασία “Roll Off”  όπου οι ομάδες αγωνίζονται με την σύνθεση και σειρά παικτών 

όπως έπαιξαν στο τελευταίο παιχνίδι του αγώνα. 

 

14) Ισοβαθμία:  Εφόσον σε οποιαδήποτε συγκεντρωτική βαθμολογία δύο ή περισσότερες ομάδες 

έχουν τους ίδιους βαθμούς η ταξινόμηση τους γίνεται ως ακολούθως:  

Α) Βαθμολογία με βάση βαθμούς που αποκτώνται κατόπιν σειράς αγώνων σε όμιλο ή ομίλους:  

Ως πρώτο κριτήριο κατάταξης θεωρείται η νίκη επί του αντιπάλου.  Σε περίπτωση που η ισοβαθμία δεν 

μπορεί να λυθεί με αυτό τον τρόπο, κριτήριο αποτελεί το σύνολο κορυνών. Αν και πάλι προκύψει 

ισοβαθμία, το επόμενο κριτήριο είναι το ψηλότερο παιχνίδι της ομάδας. 

Β) Συνολική Βαθμολογία Κατάταξης μετά από ομίλους: Με το τέλος κάθε φάσης που διεξάγεται 

σε ομίλους, οι ομάδες κατατάσσονται βάσει της θέσεις που κατέκτησαν μέσα στον όμιλο τους ως 
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πρώτο κριτήριο. Το επόμενο κριτήριο είναι το σύνολο κορυνών στη συγκεκριμένη φάση ομίλων. Αν 

προκύψει ισοβαθμία, τότε το επόμενο κριτήριο είναι το ψηλότερο παιχνίδι ομάδας (Team High Game 

Handicap) και αν πάλι δεν λυθεί η ισοβαθμία, τότε προσμετρά το σύνολο βαθμών που αποκόμισε η 

κάθε ομάδα στον όμιλο της.  

 

Και οι τρεις περιπτώσεις αναφέρονται αποκλειστικά στη μορφή των αγώνων με την οποία διεξάγεται το 

Παγκύπριο Πρωτάθλημα Πρωταθλητριών Ομάδων 2014. 

Γ) Βαθμολογία Σωματείων: Σε περίπτωση ισοβαθμίας κριτήριο αποτελεί η κατάταξη των 

ομάδων των σωματείων, όπου λαμβάνεται υπόψη μόνο η ομάδα του κάθε σωματείου με τη ψηλότερη 

θέση στην τελική κατάταξη της διοργάνωσης σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες του ιδίου σωματείου.  

 

 

ΜΕΡΟΣ Β):  Συνθέσεις Ομάδων και Προσθήκες παικτών  - ισχύει αποκλειστικά και μόνο για τη 

διοργάνωση του 2014:  

α) Με το όρο «προσθήκη» περιγράφεται η ένταξη αθλητή μιας ομάδας σε άλλη ομάδα του ΙΔΙΟΥ 

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ, με σκοπό την ενίσχυση ή και συμπλήρωση του δυναμικού της δεύτερης ομάδας στις 

ομαδικές διοργανώσεις της Κ.Ο.ΜΠΟ.  

 

   β) Ομάδες σε πρωτάθλημα τετράδων, με 4 μόνιμα μέλη δικαιούνται 2 προσθήκες. Αν μετά την έναρξη 

του διαγωνισμού η ομάδα συμπλήρωσε 5 μόνιμα μέλη στο δυναμικό της για τις οικείες διοργανώσεις  

το νέο μέλος της ομάδας δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα 2014 και η ομάδα 

εξακολουθεί να έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τις δυο δηλωμένες προσθήκες. 

 Εφόσον η ομάδα συμπλήρωσε 6 άτομα  και άνω στο δυναμικό της για τις οικείες διοργανώσεις ισχύει 

ξανά ότι αναφέρεται στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο. 

    

  γ) Ομάδες με 5 μόνιμα μέλη είτε πρωταθλημάτων τετράδων ή πεντάδων,  δικαιούνται 1  προσθήκη. Αν 

μετά την έναρξη του διαγωνισμού η ομάδα συμπλήρωσε 6 και άνω μόνιμα μέλη στο δυναμικό της για 

τις οικείες διοργανώσεις  το κάθε νέο μέλος της ομάδας δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Παγκύπριο 

Πρωτάθλημα και η ομάδα εξακολουθεί να έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τη δηλωμένη 

προσθήκη.  

 

  δ) Οι ομάδες θα υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής προς τα Σωματεία τους , τα οποία θα τις 

επικυρώσουν και παράλληλα θα δηλώσουν τις ομάδες και τα ρόστερ τους με ηλεκτρονικό μήνυμα προς 

τον Γενικό Γραμματέα της  Κ.Ο.ΜΠΟ., σύμφωνα με τις οδηγίες, έντυπα  και τα χρονικά πλαίσια, που θα 

σταλούν προς τα Σωματεία από την Ομοσπονδία. Στη δήλωση θα αναγράφεται το όνομα της ομάδας, οι 

αθλητές που την αποτελούν και οι προσθήκες αν υπάρχουν. Επίσης θα αναγράφονται τα  ονόματα των 

συνοδών της ομάδας το μέγιστο 3 άτομα. Στον αγωνιστικό χώρο επιτρέπεται να βρίσκονται μόνο 
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συνοδοί που έχουν δηλωθεί εκ των προτέρων στην Ομοσπονδίας και μόνο ένας κατά τη διάρκεια του 

αγώνα, όπως περιγράφεται στις προηγούμενες παραγράφους. Οι συνοδοί θα πρέπει να είναι ενήλικες  

και να έχουν άμεση σχέση με το άθλημα αλλά και την ομάδα που συνοδεύουν, δηλαδή,  προπονητές, 

μέλη Διοικητικών Συμβουλίων των Σωματείων, ιδιοκτήτες Bowling Centers, ιδιοκτήτες Pro Shop, άλλα 

μέλη του ιδίου Σωματείου που δεν αγωνίζονται και χορηγοί ομάδων. Μέλη των οικογενειών των 

αθλητών, λοιποί συγγενείς και φίλοι δεν θεωρούνται συνοδοί αλλά φίλαθλοι, εκτός και αν εμπίπτουν 

σε τουλάχιστον μια από τις 6 κατηγορίες που αναφέρονται.  Για την εμφάνιση των συνοδών γίνεται 

αναφορά στο Μέρος Α, Παρ. 3, περί «Αγωνιστικού Χώρου».  

Οι ομάδες οφείλουν να δηλώσουν όλους τους παίκτες που ανήκουν στο δυναμικό τους, έστω και αν 

κάποιοι από αυτούς δεν θα συμμετάσχουν στην διοργάνωση. 

 

Με την προσέλευση των ομάδων στο χώρο, αυτές θα πρέπει να προσκομίσουν τις πρωτότυπες 

αιτήσεις συμμετοχής, θεωρημένες και υπογραμμένες από τον Γενικό Γραμματέα και τον Πρόεδρο 

του Σωματείου, τις οποίες θα παραδώσουν στην γραμματεία της διοργάνωσης. 

  

Επειδή η προκριματική φάση διεξάγεται σχεδόν παράλληλα με την έναρξη των τοπικών 

πρωταθλημάτων 2014/2015, διευκρινίζεται ότι όλες οι ομάδες έχουν το δικαίωμα να αλλάξουν μέχρι 

και πλήρως τη σύνθεση τους σε σχέση με το ρόστερ με το οποίο αγωνίστηκαν στα τοπικά 

πρωταθλήματα ομάδων του 2013/14. Παράλληλα όμως, τονίζεται ότι  η σύνθεση με την οποία θα 

παρουσιαστούν πρέπει να είναι η ίδια με την οποία θα αγωνιστούν στα τοπικά πρωταθλήματα ομάδων 

το 2014/15. Στη σύνθεση των ομάδων οι οποίες αγωνίζονται ως πεντάδες στα τοπικά πρωταθλήματα, 

θα πρέπει να εμφανίζονται τουλάχιστον 5 μόνιμα μέλη και το μέγιστο 1 προσθήκη – αν έχουν λιγότερα 

από 6 μέλη, ενώ για τις ομάδες που αγωνίζονται στα οικεία πρωταθλήματα ως τετράδες  θα πρέπει να 

αποτελούνται από τουλάχιστον 4 μόνιμα μέλη και αν έχουν λιγότερα από 6 μέλη δικαιούνται το 

μέγιστο 2 προσθήκες.  Ο μέγιστος αριθμός παικτών που μπορεί να δηλωθεί είναι 8. Ομάδες με 6 και 

πάνω πλήρη μέλη δεν δικαιούνται καμιά προσθήκη. 

 

   ε) Οι ομάδες δεν δικαιούνται αλλαγές στις  συνθέσεις τους, ούτε πρώτες ή επιπλέον προσθήκες,  μετά 

την υποβολή της αίτησης τους για συμμετοχή.  Οι προσθήκες που εγγράφονται είναι μόνιμες μέχρι τη 

λήξη του διαγωνισμού.  

 

  στ) Αθλητές  που στα τοπικά πρωταθλήματα αγωνίζονται σαν πλήρη μέλη σε ομάδα που συμμετέχει 

στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Πρωταθλητριών Ομάδων 2014 και δεν θα αγωνιστούν με την ομάδα τους 

στη διοργάνωση, δεν μπορούν να συμμετέχουν ως προσθήκη σε καμιά άλλη ομάδα στον ίδιο θεσμό.  

 

  ζ) Στο μέλλον το δικαίωμα προσθήκης ή προσθηκών μπορεί να τροποποιηθεί ή να ακυρωθεί αν αυτό 

κριθεί αναγκαίο. Οι πρόνοιες που περιγράφονται στο παρόν έντυπο αφορούν μόνο το Παγκύπριο 

Πρωτάθλημα Πρωταθλητριών Ομάδων της Κ.Ο.ΜΠΟ. για το 2014. 
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  η)  Ομάδα η οποία σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο εντός της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου είχε 

δηλωμένους ή 6 ή 7 ή 8 αθλητές δεν δικαιούται καμία προσθήκη. 

ΜΕΡΟΣ Γ:) Γενικοί όροι συμμετοχής παικτών– Παγκύπριο Πρωτάθλημα Πρωταθλητριών Ομάδων 

2014 της Κ.Ο.ΜΠΟ.: 

1) Ο κάθε αθλητής που θα συμμετάσχει στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Ομάδων 2014, θα πρέπει 

είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Μελών της Κ.Ο.ΜΠΟ. και να μην έχει καμιά εκκρεμότητα είτε 

οικονομικής φύσης είτε  οιασδήποτε άλλης μορφής  προς το σωματείο του και την ομοσπονδία. 

Επίσης πρέπει να είναι ελεύθερος ποινών από την δικαστική επιτροπή. 

2) Επειδή η διοργάνωση συμπίπτει με την έναρξη των τοπικών πρωταθλημάτων και διεξάγεται 

παράλληλα με τη διεξαγωγή του πρώτου γύρου των τοπικών πρωταθλημάτων, υπάρχει η 

ανάγκη για επιπλέον δικλείδες ασφαλείας αναφορικά με την δήλωση των συνθέσεων των 

ομάδων που θα συμμετάσχουν στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα, σε σχέση τόσο με τα μόνιμα μέλη 

τους , όσο και με τις προσθήκες.  

Ο κάθε αθλητής που εμφανίζεται ως μέλος της σύνθεσης μιας ομάδας, είτε ως μόνιμο μέλος 

ή ως προσθήκη, για να δικαιούται συμμετοχή στη ΦΑΣΗ ΤΩΝ ΟΜΙΛΩΝ (Φάση 2) της 

διοργάνωσης, θα πρέπει να έχει αγωνιστεί στο οικείο πρωτάθλημα ομάδων τουλάχιστον σε 

3 παιχνίδια, είτε σε ένα ή σε δύο ή και τρείς αγώνες.   

Εφόσον μια ομάδα έχει προκριθεί στην ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ όλοι οι δηλωμένοι αθλητές της για να 

δικαιούνται να αγωνιστούν, θα πρέπει να έχουν αγωνιστεί στο οικείο πρωτάθλημα σε 

τουλάχιστον 5 παιχνίδια είτε σε 2 , 3, 4 ή και 5 αγώνες. Παίκτες που δεν είχαν δικαίωμα 

συμμετοχής στην προηγούμενη φάση, εφόσον τηρούν το κριτήριο των παιχνιδιών για την 

τελική φάση, δικαιούνται να αγωνιστούν. 

Προς τούτο θα γίνει έλεγχος των συνθέσεων και αντιπαράθεση τους με τις στατιστικές 

καταστάσεις των πρωταθλημάτων των σωματείων από τα ίδια τα σωματεία, τα οποία θα 

συμπληρώσουν  την ανάλογη βεβαίωση προς τον Έφορο Αγώνων και Αξιολόγησης, η οποία 

θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και  τον Γενικό Γραμματέα του 

Σωματείου.  Ο έλεγχος η σύνταξη και η αποστολή της έγγραφης διαβεβαίωσης θα γίνει 2 

φορές, μια φορά πριν την έναρξη της φάσης των ομίλων και μια φορά πριν την έναρξη της 

τελικής φάσης. Και στις δύο περιπτώσεις οι ομάδες θα προσκομίζουν την διαβεβαίωση και 

θα την παραδίδουν στην γραμματεία της διοργάνωσης.   Χωρίς αυτό το έγγραφο καμιά 

ομάδα δεν δικαιούται να συμμετάσχει στην τρέχουσα φάση της διοργάνωσης.  Ο υπεύθυνος 

της διοργάνωσης θα προβεί σε έλεγχο περί τούτου και του παρέχεται η εξουσία να μην 

επιτρέψει την συμμετοχή οποιασδήποτε ομάδας που δεν έχει προσκομίσει το έγγραφο.  

 

Όσον αφορά την ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ και επειδή ενδέχεται κάποια τοπικά πρωταθλήματα 

να μην έχουν ακόμα ξεκινήσει, ή να βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο και να μην υφίσταται 

ικανοποιητικός αριθμός παιχνιδιών προς έλεγχο του δικαιώματος συμμετοχής των αθλητών 

των ομάδων στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα,  όλες οι συμμετέχουσες ομάδες θα πρέπει να 

προσκομίσουν έγγραφη διαβεβαίωση υπογραμμένη από τον αρχηγό της ομάδας, τον 
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πρόεδρο και τον γενικό γραμματέα του σωματείου, η οποία να απευθύνεται προς τον Έφορο 

Αγώνων και Αξιολόγησης και με την οποία να διαβεβαιώνεται ότι, η δηλωθείσα σύνθεση της 

ομάδας είναι μόνιμη, πέραν των προσθηκών – όπου υπάρχουν – και ότι είναι η σύνθεση της 

ομάδας με την οποία θα αγωνιστεί και στο τοπικό πρωτάθλημα του 2014/15.  

Χωρίς την προσκόμιση και παράδοση τούτου του εγγράφου, προς τη γραμματεία της 

διοργάνωσης, καμιά ομάδα δεν δικαιούται να αγωνιστεί. Ο υπεύθυνος της διοργάνωσης θα 

προβεί σε έλεγχο περί τούτου και του παρέχεται η εξουσία να μην επιτρέψει την συμμετοχή 

οποιασδήποτε ομάδας που δεν έχει προσκομίσει το έγγραφο.  

 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί εκ των υστέρων ότι ομάδα ή ομάδες και παρά τις έγγραφες 

διαβεβαιώσεις που θα παραδώσουν, έχουν παρουσιαστεί με διαφορετικά ρόστερ σε σχέση 

με τα τοπικά πρωταθλήματα ή έχουν εγγράψει  παίκτες ως μόνιμα μέλη, ενώ δεν τους 

ανήκουν, ή έχουν χρησιμοποιήσει παίκτες που δεν συμπλήρωσαν τον απαιτούμενο αριθμό 

παιχνιδιών ή και οτιδήποτε άλλο το οποίο αντιτίθεται στους κανονισμούς που 

περιγράφονται στις αμέσως προηγούμενες παραγράφους, τότε αυτές  μηδενίζονται και 

αποκλείονται από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Αν μια τέτοια παραβίαση διαπιστωθεί μετά 

το τέλος της διοργάνωσης, τότε αφαιρείται από την ομάδα ο οποιοσδήποτε τίτλος έχει 

κερδίσει, μηδενίζεται και τοποθετείται στην τελευταία θέση του πίνακα και οι υπόλοιπες 

ομάδες μετακινούνται μια θέση προς τα πάνω και αποκτούν ότι επιπλέον όφελος προσφέρει 

η νέα θέση που θα κατέχουν.  

Παράλληλα σε όλες τις περιπτώσεις που διαπιστωθεί παράβαση των κανονισμών που 

περιγράφονται πιο πάνω,  ο αρχηγός και τα μέλη της ομάδας  καθώς και οι οποιοιδήποτε 

άλλοι προσυπογράφουν τις σχετικές δηλώσεις, παραπέμπονται στη δικαστική επιτροπή με 

τις ανάλογες κατηγορίες που περιγράφονται στους Πειθαρχικούς Κανονισμούς της 

Ομοσπονδίας, παράγραφοι 4α , 4γ, 4δ & 4ε .  

 

Οι πειθαρχικοί κανονισμοί της Ομοσπονδίας επισυνάπτονται στο τέλος της προκήρυξης.  

Μέρος Δ: ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΦΟΡΟΥ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ημ. 12/11/2013 

Η ανακοίνωση και οι πρόνοιες της παύουν να έχουν ισχύ αμέσως μετά την έναρξη του Παγκυπρίου 

Πρωταθλήματος Πρωταθλητριών Ομάδων της Κ.Ο.ΜΠΟ. 2014. 

Μέρος  Ε: ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ 

ΥΠΑΓΕΤΑΙ Η Κ.Ο.ΜΠΟ./  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΝΟΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Κ.Ο.ΜΠΟ.. 

Οι πιο κάτω παράγραφοι επεκτείνονται σε όλες τις διοργανώσεις που διοργανώνει η Κ.Ο.ΜΠΟ. και θα 

δημοσιευτούν ξανά σε ξεχωριστή εγκύκλιο:  

Σε περίπτωση που οποιοδήποτε συμβάν σε οποιοδήποτε διαγωνισμό που διοργανώνεται από την 

ομοσπονδία, δεν καλύπτεται από τους κανονισμούς που περιγράφονται σε οποιαδήποτε  προκήρυξη 

για οποιοδήποτε διαγωνισμό διοργανώνεται από την Κ.Ο.ΜΠΟ.,  εφαρμόζονται οι  ανάλογες πρόνοιες 
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των κανονισμών του WTBA και του ETBF  ως περιγράφονται στις ιστοσελίδες  

http://www.worldbowling.org/ (πρώην   www.worldtenpinbowling.com) και www.etbf.eu .  

Επειδή οι κανονισμοί των διεθνών ομοσπονδιών ανανεώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και η 

ενημέρωση προς τις τοπικές ομοσπονδίες  των διαφόρων χωρών μελών μπορεί να αργήσει, σε 

περίπτωση αλλαγής ή τροποποίησης ή αφαίρεσης ή προσθήκης  νέων κανονισμών, και εφόσον αυτές 

επηρεάζουν τες  διοργανώσεις της  Κ.Ο.ΜΠΟ. , ισχύουν οι τελευταίοι εγκεκριμένοι από το ΔΣ της 

Κ.Ο.ΜΠΟ.  κανονισμοί,  που έχουν δημοσιευτεί και κοινοποιηθεί στα σωματεία μέλη της, ως επίσης οι 

οποιοιδήποτε κανονισμοί συνοδεύουν τις συγκεκριμένες διοργανώσεις .  Αν κατά τη διάρκεια ενός 

τουρνουά προκύψει διαφωνία, εφαρμόζεται ο δημοσιευμένος κανονισμός της Κ.Ο.ΜΠΟ. και η οποία 

με τη λήξη της  αγωνιστικής περιόδου ή και πριν την έναρξη του επόμενου διαγωνισμού κατά την 

τρέχουσα αγωνιστική περίοδο,  θα προβεί σε αλλαγή του κανονισμού. Αν η αλλαγή οποιουδήποτε 

κανονισμού των διεθνών ομοσπονδιών είναι μείζονος σημασίας  και εφόσον δεν επηρεάζονται 

αποτελέσματα ολοκληρωθεισών αγωνιστικών της οποιασδήποτε τρέχουσας διοργάνωσης  της, η 

Κ.Ο.ΜΠΟ.  μπορεί να τροποποιήσει άμεσα,  ανάλογα και τους δικούς της κανονισμούς, ενημερώνοντας 

σχετικά τόσο τα  Σωματεία Μέλη της, αλλά και όσους συμμετέχουν σε οποιοδήποτε διαγωνισμό της 

Κ.Ο.ΜΠΟ. κατά τη διάρκεια του οποίου προέκυψε μια τέτοια τροποποίηση κανονισμών από τα διεθνή 

σώματα και η Ομοσπονδία έλαβε γνώση πριν το τέλος μιας τέτοιας διοργάνωσης. 

 

Η άγνοια των δημοσιευμένων κανονισμών δεν αποτελεί άλλοθι, τα μέλη της Ομοσπονδίας  είναι 

υποχρεωμένα να εφαρμόζουν όλες τις πρόνοιες  τους , σε όλες τις εκδηλώσεις και διαγωνισμούς της 

Ομοσπονδίας.  Μέσω του Γενικού Γραμματέως, η  Κ.Ο.ΜΠΟ. κοινοποιεί τους κανονισμούς προς τα 

Σωματεία Μέλη της, ενημερώνοντας τους εκπρόσωπους  τους στο ΔΣ της Ομοσπονδίας ή/και με 

αλληλογραφία ή/και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Τα Σωματεία κοινοποιούν τους κανονισμούς στα 

μέλη τους. Τα Σωματεία δεν φέρουν ευθύνη για την μη τήρηση των κανονισμών από τα μέλη τους, 

πλην συγκεκριμένων κανονισμών στις διάφορες προκηρύξεις και σε άλλες δημοσιεύσεις της 

Ομοσπονδίας  και για τα οποία θα είναι σαφώς ενήμερα. Κανένα Σωματείο δεν παραπέμπεται στην 

Δικαστική Επιτροπή για παράβαση των κανονισμών από μέλη τους που ενεργούν σαν άτομα ή μέλη 

ομάδων.  Τα Σωματεία έχουν το δικαίωμα να επιβάλουν κυρώσεις σε μέλη τους που τιμωρούνται  για 

παράβαση των κανονισμών που εκπονούνται από την Ομοσπονδία, εφόσον τους το επιτρέπει το 

καταστατικό του Σωματείου τους.  

Αν είναι εφικτό, οι κανονισμοί και προκηρύξεις θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας.  Η 

παρουσίαση εκτυπωμένων αντιγράφων από την ιστοσελίδα ως απόδειξη ορθότητας ή μη,  

συγκεκριμένων ενεργειών ή χειρισμών, ή ως απόδειξη αθωότητας  σε ενδεχόμενες παραβάσεις 

κανονισμών, ΔΕΝ είναι αποδεκτή, εκτός εάν, οι συγκεκριμένοι δημοσιευμένοι κανονισμοί  αφού έχουν 

δημοσιευθεί, κοινοποιήθηκαν επίσημα στα Σωματεία μέσω του εκπροσώπου τους στο ΔΣ της Κ.Ο.ΜΠΟ. 

ή  μέσω αλληλογραφίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Ομοσπονδία.  

Προς αποφυγή πάσας παρεξήγησης, οι κανονισμοί των διεθνών Ομοσπονδιών ΔΕΝ ΜΕΤΑΦΡΑΖΟΝΤΑΙ 

στην Ελληνική. Η δημοσίευση ελληνικού κειμένου μέρους των κανονισμών γίνεται για όρους και άρθρα 

για τα οποία υπάρχει η ευχέρεια οι τοπικές ομοσπονδίες των μελών των διεθνών ομοσπονδιών, να 

http://www.worldbowling.org/
http://www.worldtenpinbowling.com/
http://www.etbf.eu/
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προσθέτουν ή να αφαιρούν όρους και προϋποθέσεις και να τροποποιούν τους κανονισμούς για την 

εύρυθμη εφαρμογή τους στις χώρες τους.  Σε περίπτωση που κατά τη μετάφραση οποιουδήποτε 

κανονισμού από την Αγγλική στην Ελληνική, προκύψει λανθασμένη ερμηνεία και η οποία έχει 

δημοσιευτεί και κοινοποιηθεί προς τα σωματεία μέλη της ΚΟ.ΜΠΟ. και το λανθασμένο της ερμηνείας 

διαπιστώνεται κατά τη διάρκεια  αγώνων που διοργανώνονται από την Κ.Ο.ΜΠΟ., τότε η ερμηνεία 

αυτή εφαρμόζεται μέχρι και τη λήξη του διαγωνισμού, παρά το λανθασμένο νόημα της και χωρίς να 

φέρει την οποιαδήποτε ευθύνη η Ομοσπονδία ή το οποιοδήποτε πρόσωπο ή Διοικητικό Συμβούλιο, 

ανέλαβε την μετάφραση ή και την πιστοποίηση και προσυπογραφή της μεταφράσεως. Αν για 

οποιονδήποτε λόγο η οποιαδήποτε αθλητική δικαστική ανώτερη αρχή επιδικάσει κυρώσεις προς την 

Κυπριακή Ομοσπονδία Μπόουλινγκ εξαιτίας της οποιασδήποτε λανθασμένης ερμηνείας σε 

οποιαδήποτε μετάφραση του οποιουδήποτε κανονισμού της οποιασδήποτε διεθνούς ομοσπονδίας, 

που η Κ.Ο.ΜΠΟ. είχε μεταφράσει και κοινοποιήσει προς τα μέλη της, τότε όλες, οι κοινοποιημένες ή 

όχι,  μεταφράσεις των οποιονδήποτε τέτοιων αλλόγλωσσων διεθνών κανονισμών των διεθνών 

ομοσπονδιών, παύουν να έχουν την οποιανδήποτε ισχύ και παράλληλα αντικαθίστανται από τα 

πρωτότυπα, αλλόγλωσσα κείμενα, όπως αυτά έχουν εκδοθεί στην πρωτότυπη τους μορφή.   

Μέρος  ΣΤ’: ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  

Το κόστος συμμετοχής θα υπολογίζεται βάσει της τιμής χρέωσης των παιχνιδιών, των τροπαίων, των 

διαιτητών, του τεχνικού συμβούλου, του λαδιάσματος  και λοιπών διοικητικών και οργανωτικών 

εξόδων. Το παράβολο συμμετοχής καταβάλλεται από τα σωματεία.  Τα σωματεία καθορίζουν αν το 

παράβολο θα καταβληθεί από τις ίδιες τις ομάδες τους ή από τα ίδια, με δικές τους διαδικασίες  που 

στις οποίες η ομοσπονδία δεν επεμβαίνει, ούτε καθορίζει. Αν είναι  οικονομικά εφικτό, η ομοσπονδία 

ενδέχεται να καλύψει μέρος του κόστους.  

Το δικαίωμα συμμετοχής στα προκριματικά είναι 60 ευρώ ανά ομάδα,  στην 2η Φάση 110 Ευρώ ανά 

ομάδα και στην τελική φάση 10 Ευρώ ανά ομάδα.  Το δικαίωμα συμμετοχής πληρώνεται ξεχωριστά για 

κάθε φάση, με την παρουσίαση των ομάδων στο χώρο των αγώνων από το ή τα άτομο/α που θα ορίσει 

το κάθε σωματείο. 

Μέρος Ζ’ : ΤΡΟΠΑΙΑ 

Με τη λήξη του διαγωνισμού, η ομάδα που θα τερματίσει πρώτη ανακηρύσσεται Πρωταθλήτρια Ομάδα 

Παγκυπρίου Πρωταθλήματος Πρωταθλητριών Ομάδων Κ.Ο.ΜΠΟ. και βραβεύεται με το τρόπαιο του 

πρώτου νικητή. Η δεύτερη στην τελική κατάταξη ανακηρύσσεται Δευτεραθλήτρια και η Τρίτη στην 

κατάταξη Τριταθλήτρια και βραβεύονται ανάλογα με τα τρόπαια που αναλογούν στην κάθε θέση.  

Επίσης, στην τελική φάση θα δοθούν τρόπαια στους  3  πρώτους νικητές στην κατηγορία High Average, 

όπου προσμετρούνται μόνο όσοι έχουν αγωνιστεί από 4 – 7 παιχνίδια στην τελική φάση. Σε περίπτωση 

ισοβαθμίας, το πρώτο κριτήριο είναι το σύνολο το παιχνιδιών, με προτεραιότητα στον αθλητή με τα 

περισσότερα παιχνίδια, 2ο κριτήριο είναι το τελευταίο ψηλότερο παιχνίδι του αθλητή κ.ο.κ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’: ΕΝΤΥΠΑ 
(Τα φύλλα αγώνων θα παραδοθούν επί τόπου και δεν περιλαμβάνονται στην προκήρυξη) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 
 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ 

Παγκύπριο Πρωτάθλημα Πρωταθλητριών Ομάδων της Κ.Ο.ΜΠΟ. 2014 

Ημερομηνία: _____________________ 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

(Να σταλεί ηλεκτρονικά και το πρωτότυπο να παραδοθεί στη γραμματεία του διαγωνισμού) 

Σωματείο:   
 

Όνομα Ομάδας:   
 

Θέση στο πρωτάθλημα του σωματείου:   
 

Πρωτάθλημα  
ΤΕΤΡΑΔΩΝ   

Σημειώστε ανάλογα με Χ 
ΠΕΝΤΑΔΩΝ   

Αθλητές Ομάδας 

 
Όνομα Αρ. Μητρ. ΠΡΟΣΘΗΚΗ 

Αρχηγός Ομάδας 1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

Συνοδοί 
  Συνοδοί Ομάδας: Όνομα ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

1     

2     

3     

Η δηλωθείσα σύνθεση της ομάδας είναι μόνιμη, πέραν των προσθηκών – όπου υπάρχουν – Με αυτή 

τη  σύνθεση , η ομάδα θα αγωνιστεί και στο πρωτάθλημα ομάδων του 2014/15 που διοργανώνει το 

σωματείο μας. 

 

 

 

Πρόεδρος Σωματείου                                       Αρχηγός Ομάδας                                           Γενικός Γραμματέας 
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ 

Παγκύπριο Πρωτάθλημα Πρωταθλητριών Ομάδων της Κ.Ο.ΜΠΟ. 2014 

Ημερομηνία:____________________ 

 

 

Δήλωση συμμετοχής στην 2η ΦΑΣΗ του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος Πρωταθλητριών Ομάδων 2014. 

 

Σωματείο:______________________________________ 

 

Με την παρούσα πιστοποιούμε ότι οι αθλητές της ομάδας ___________________________________ 

που ανήκει στην δύναμη του σωματείου μας και θα συμμετάσχει στην 2η φάση του Παγκυπρίου 

Πρωταθλήματος Πρωταθλητριών Ομάδων της Κ.Ο.ΜΠΟ. 2014 και οι οποίοι θα αναγράφονται στα 

φύλλα αγώνων της διοργάνωσης έχουν αγωνιστεί σε τουλάχιστον 3 παιχνίδια έκαστος από την έναρξη 

του πρωταθλήματος ομάδων του σωματείου μας και μέχρι σήμερα.  

 

Οι πιο κάτω αθλητές της ομάδας δεν έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό παιχνιδιών και ως 

εκ τούτου δεν θα συμπεριληφθούν στην αποστολή: 

1)___________________________________Αρ.Μητρ. 

2)___________________________________Αρ. Μητρ. 

3)___________________________________Αρ. Μητρ. 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόεδρος Σωματείου                                                                                                      Γενικός Γραμματέας                                                                                                            
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ 

Παγκύπριο Πρωτάθλημα Πρωταθλητριών Ομάδων της Κ.Ο.ΜΠΟ. 2014 

Ημερομηνία:____________________ 

 

 

Δήλωση συμμετοχής στην ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος Πρωταθλητριών Ομάδων 

2014. 

 

Σωματείο:______________________________________ 

 

Με την παρούσα πιστοποιούμε ότι οι αθλητές της ομάδας ___________________________________ 

που ανήκει στην δύναμη του σωματείου μας και θα συμμετάσχει στην τελική φάση του Παγκυπρίου 

Πρωταθλήματος Πρωταθλητριών Ομάδων της Κ.Ο.ΜΠΟ. 2014 και οι οποίοι θα αναγράφονται στα 

φύλλα αγώνων της διοργάνωσης έχουν αγωνιστεί σε τουλάχιστον 5 παιχνίδια έκαστος από την έναρξη 

του πρωταθλήματος ομάδων του σωματείου μας και μέχρι σήμερα, σε δύο ή και περισσότερους 

αγώνες.  

 

Οι πιο κάτω αθλητές της ομάδας δεν έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό παιχνιδιών και ως 

εκ τούτου δεν θα συμπεριληφθούν στην αποστολή: 

1)___________________________________Αρ.Μητρ. 

2)___________________________________Αρ. Μητρ. 

3)___________________________________Αρ. Μητρ. 

 

 

 

 

 

Πρόεδρος Σωματείου                                                                                                      Γενικός Γραμματέας       
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Δήλωση Μπαλών – Παγκύπριο Πρωτάθλημα Πρωταθλητριών Ομάδων Κ.Ο.ΜΠΟ. 2014 

Προκριματική Φάση -– Όμιλοι = Π.Φ.Ο.   2
η
 Φάση 1

ος
 Γύρος = ΦΟ1,  2

η
 Φάση 2

ος
 Γύρος = ΦΟ2,   Τελική Φάση = 

Φ3  

Όνομα Αρ.Μ. Ομάδα Σωματ. Ημερομηνία 

          

         

Όνομα Μπάλας Αριθμός Εγγραφής Μπάλας 

Π.Φ.Ο. – 

μέχρι 6 

μπάλες 

ΦΟ1 - 6 
νέες 

μπάλες 

ΦΟ2 - 2 

νέες 
μπάλες 

Φ3 - 6 
νέες 

μπάλες 

Μονογρ. 
Ελέγχου

1 

                

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                

                

                  

Σημειώστε με Χ ή √ στο κουτάκι της τρέχουσας σειράς για την οποία δηλώνετε την μπάλα. Παραδώστε τη φόρμα  στη 
γραμματεία. Η φόρμα θα μονογραφηθεί από το υπεύθυνο άτομο της γραμματείας  ή διαιτητή  (πεδίο  Μονογρ. Ελέγχου 1)  
και μετά την έναρξη των αγώνων θα  παραδοθεί στον αρχηγό ή συνοδό της ομάδας. Στην επόμενη σειρά θα επαναληφθεί η 
ίδια διαδικασία και θα γίνονται αποδεκτές  μόνο δηλώσεις που φέρουν μονογραφή πιστοποίησης από την προηγούμενη 
σειρά. Ανά πάσα στιγμή επιτρέπεται να είναι δηλωμένες το μέγιστο 6 μπάλες. 

     
  

        

 
Υπογραφή: 

   
Ημερ.: 

          

Σημειώσεις: 

         Τεχνικός Έλεγχος από:   

  Σημείωση: Αθλητής που θα ξεκινήσει την προθέρμανση χωρίς να έχει παραδώσει τη δήλωση σταματά 
αμέσως τις μπαλιές του για να συμπληρώσει την αίτηση. Αθλητής που έχει ξεκινήσει τον αγώνα χωρίς να 

έχει παραδώσει την δήλωση αποβάλλεται και στο σκορ του μπαίνει blind score. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ (Κανονισμός εν ισχύ από τις 6/11/2009): 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΟΟΥΛΙΓΚ (ΚΟΜΠΟ) 

CYPRUS BOWLING FEDERATION 

Πειθαρχικοί Κανονισμοί 

1. Οι αθλητές, οι διοικητικοί παράγοντες, οι προπονητές, οι διαιτητές και τα αθλητικά 

σωματεία-μέλη της ΚΟΜΠΟ έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της 

Αθλητικής Νομοθεσίας, το Καταστατικό, τους Κανονισμούς και τις αποφάσεις των 

οργάνων της ΚΟΜΠΟ και να συμπεριφέρονται στις αθλητικές σχέσεις σύμφωνα με όσα 

υπαγορεύουν η ευπρέπεια, η ευταξία, η δεοντολογία του ερασιτεχνικού αγωνιστικού 

αθλητισμού και να τηρούν τις αρχές του φίλαθλου πνεύματος, των παραδόσεων του 
αθλητισμού και του ολυμπιακού ιδεώδους. 

Επίσης τα πρόσωπα που παρευρίσκονται ή συμμετέχουν, με οποιαδήποτε ιδιότητα και με 

οποιοδήποτε τρόπο, στην εν γένει αγωνιστική δραστηριότητα των αθλητικών σωματείων 

και της Ομοσπονδίας, οφείλουν να συμβάλλουν στη διασφάλιση συνθηκών ομαλής 

διεξαγωγής των αθλητικών συναντήσεων, στο μέτρο και στο βαθμό των αρμοδιοτήτων 

τους.  Απαγορεύεται οποιαδήποτε δημόσια δήλωση ή άλλη ενέργεια αθλητών, 

προπονητών, μελών διοικήσεων αθλητικών σωματείων, ενώσεων και της Ομοσπονδίας ή 

διαιτητών, που μπορεί να διαταράξει την ομαλή διεξαγωγή αθλητικής συνάντησης ή να 

πυροδοτήσει την ένταση και την αντιπαράθεση μεταξύ φιλάθλων. 

Η παράβαση των ανωτέρω υποχρεώσεων από τους πιο πάνω, συνιστά πειθαρχικό 

παράπτωμα και τιμωρείται με τις οριζόμενες στο άρθρο 43 του ισχύοντος καταστατικού 

ποινές.  

2. Οι ποινές για τα παραπτώματα των αθλητών και γενικά των φυσικών προσώπων, με 

βάση το άρθρο 43 του ισχύοντος καταστατικού, είναι: 

 

(α)   Έγγραφη επίπληξη, 

(β)   Έγγραφη επίπληξη με ανακοίνωση, 

(γ)   Χρηματικό πρόστιμο μέχρι €200 ευρώ, 

(δ) Πρόσκαιρος αποκλεισμός από συμμετοχή σε οποιαδήποτε δραστηριότητα της ΚΟΜΠΟ 

μέχρι και δύο (2) χρόνια.  Νοείται ότι αντί αποκλεισμού για ορισμένη χρονική 

περίοδο, η ποινή μπορεί να είναι αποκλεισμός από ορισμένο αριθμό αγώνων. 

  

3. Οι ποινές για τα παραπτώματα των σωματείων είναι: 
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(α)   Έγγραφη επίπληξη, 

(β)   Έγγραφη επίπληξη με ανακοίνωση, 

(γ)   Χρηματικό πρόστιμο μέχρι €500 ευρώ, 

(δ) Πρόσκαιρος αποκλεισμός από συμμετοχή σε οποιαδήποτε δραστηριότητα της ΚΟΜΠΟ 

μέχρι και ένα (1) χρόνο.  Νοείται ότι αντί αποκλεισμού για ορισμένη χρονική 

περίοδο, η ποινή μπορεί να είναι αποκλεισμός από ορισμένο αριθμό αγώνων. 

Εξειδίκευση πειθαρχικών παραπτωμάτων 

Τα πειθαρχικά παραπτώματα που στοιχειοθετούνται λόγω παράβασης των οριζόμενων πιο 

πάνω υποχρεώσεων, είναι ιδίως τα εξής: 

4. Οι ποινές για αθλητές και γενικά για φυσικά πρόσωπα καθορίζονται με βάση τα 

παρακάτω άρθρα.  Οι ποινές μπορεί να φτάσουν μέχρι έξι (6) μήνες σε υποτροπή ενώ σε 

ιδιαίτερα βαριά παραπτώματα, αδικαιολόγητη αποχώρηση, βιαιοπραγία κ.ά., οι ποινές 

μπορεί να φτάσουν μέχρι τα δύο (2) χρόνια. 

(α)  Για απρεπή συμπεριφορά ή έλλειψη σεβασμού προς τα μέλη της Διοίκησης ή άλλων 

οργάνων της ΚΟΜΠΟ, των επιτροπών και των σωματείων-μελών της ΚΟΜΠΟ, 

επίπληξη μέχρι αποκλεισμού ενός (1) χρόνου ή/και χρηματικό πρόστιμο μέχρι €100 

ευρώ. 

(β)  Για απρεπή συμπεριφορά σε αθλητικό ή μη χώρο που χρησιμοποιείται από την 

ΚΟΜΠΟ ή σωματεία-μέλη της για αγωνιστική ή άλλη εκδήλωση, επίπληξη μέχρι 

αποκλεισμού ενός (1) χρόνου ή/και χρηματικό πρόστιμο μέχρι €100 ευρώ. 

(γ)  Για ανυπακοή ή παραβίαση αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού 

Συμβουλίου και άλλων οργάνων της ΚΟΜΠΟ, επίπληξη μέχρι αποκλεισμού ενός (1) 

χρόνου ή/και χρηματικό πρόστιμο μέχρι €100 ευρώ. 

(δ)  Για μη συμμόρφωση στις αποφάσεις του διαιτητή, της επιτροπής αγώνων, του 

Οργανωτικού ή άλλων οργάνων κατά τη διάρκεια αγώνων, αποκλεισμός μέχρι ενός 

(1) χρόνου ή/και χρηματικό πρόστιμο μέχρι €100 ευρώ. 

(ε)  Για αντιαθλητική συμπεριφορά, παράβαση διατάξεων των προκηρύξεων αγώνων, 

συμμετοχή σε αγώνες σαν μέλος ομάδας που δεν είναι μέλος καθώς και άλλες 

ενέργειες που δημιουργούν ανωμαλίες στη διεξαγωγή αγώνων, απομάκρυνση 

χωρίς άδεια από τον αγωνιστικό χώρο ή πρόκληση θορύβου, διαπληκτισμοί και 

απρεπείς χειρονομίες κλπ., αποκλεισμός μέχρι ενός (1) χρόνου ή/και χρηματικό 

πρόστιμο μέχρι €100 ευρώ. 

(στ) Για προσυνεννόηση για το αποτέλεσμα ενός αγώνα, αποκλεισμός μέχρι δύο (2) 

χρόνων ή/και χρηματικό πρόστιμο μέχρι €200 ευρώ. 
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(ζ)  Για αδικαιολόγητη αποχώρηση, μη προσέλευση ή μη τακτική προσέλευση σε αγώνες 

που δηλώθηκε συμμετοχή, αποκλεισμός μέχρι έξι (6) μηνών ή/και χρηματικό 

πρόστιμο μέχρι €50 ευρώ. 

(η)  Για παραπτώματα μέλους εθνικών ομάδων, επιβάλλονται επιπρόσθετα των πιο πάνω 

ποινών αλλά και αυτών που περιγράφονται στο άρθρο 43 του ισχύοντος 

καταστατικού, οι πιο κάτω ποινές: 

(1)  στέρηση μέρους ή και όλων των παροχών, 

(2)  αποβολή από την εθνική ομάδα, 

(3)  απαγόρευση συμμετοχής σε εθνική ομάδα για περίοδο μέχρι δύο (2) χρόνων, 

(4) στέρηση πριμ. 

(5) στην περίπτωση του ομοσπονδιακού προπονητή, τερματισμό των υπηρεσιών 

του, 

(6) στην περίπτωση του αρχηγού αποστολής, στέρηση δικαιώματος να συνοδεύσει 

στο μέλλον αποστολή της εθνικής ομάδας, για περίοδο μέχρι δύο (2) χρόνων. 

(7) Στην περίπτωση που επιβληθεί η ποινή της στέρησης μέρους ή όλων των 

παροχών, το Διοικητικό Συμβούλιο απαιτεί την επιστροφή του ποσού που έχει 

καταβληθεί. Σε περίπτωσή όπου δεν έχει καταβληθεί οποιοδήποτε ποσό οι 

παροχές αναστέλλονται από την ημέρα παραπομπής της υπόθεσης στο 

Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την ημερομηνία λήψης απόφασης και εφόσον δεν 

στοιχειοθετηθεί παράπτωμα, τα οποιαδήποτε ποσά καταβάλλονται στο 

δικαιούχο. 

(θ)  Για παροχή ή χρήση διεγερτικών ουσιών επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται 

στους Κανονισμούς Φαρμακοδιέγερσης της Κυπριακής Αρχής Αντί-ντόπινγκ. 

(ι) Αν αθλητής ή αθλήτρια αποχωρήσει αδικαιολόγητα από οποιαδήποτε φάση 

παγκύπριου πρωταθλήματος, κυπέλλου, του τουρνουά All Stars, ή άλλης επίσημης 

διοργάνωσης της ΚΟΜΠΟ, τιμωρείται με αποκλεισμό ενός (1) χρόνου ή/και 

χρηματικό πρόστιμο μέχρι €100 ευρώ.  Δικαιολογημένη αποχώρηση, μετά από 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΜΠΟ, αναγνωρίζεται μόνο για λόγους 

ανώτερης βίας και για λόγους υγείας οπότε απαιτείται έγκυρη ιατρική βεβαίωση. 

(Ια) Αθλητής ή αθλήτρια που υπογράφει αίτηση εγγραφής μέλους σε σωματείο-μέλος 

της ΚΟΜΠΟ ενώ ήδη είναι εγγεγραμμένος σε άλλο σωματείο-μέλος της ΚΟΜΠΟ, 

τιμωρείται με ποινή αποκλεισμού ενός (1) χρόνου από κάθε αγωνιστική 

δραστηριότητα.  Με την ίδια ποινή τιμωρείται αθλητής ή αθλήτρια εάν υπογράψει 

αίτηση μεταγραφής του υπέρ δύο ή περισσοτέρων σωματείων-μελών της ΚΟΜΠΟ 

κατά την ίδια αγωνιστική περίοδο. 

5. Ποινές για διοικητικούς παράγοντες: 
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(α) Για ανάρμοστη συμπεριφορά προς τους άρχοντες των αγώνων (διαιτητή, 

oργανωτικό, υπεύθυνο τουρνουά κλπ.), αποκλεισμός από τη διοργάνωση. 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο αποκλεισμός γίνεται από τον Υπεύθυνο Τουρνουά.  

Σε υποτροπή μέσα στην ίδια αγωνιστική περίοδο, απαγόρευση συμμετοχής του σε 

όλες τις εκδηλώσεις της ΚΟΜΠΟ μέχρι ένα (1) χρόνο ή/και χρηματικό πρόστιμο 

μέχρι €100 ευρώ. 

(β) Για παρενόχληση της διεξαγωγής των αγώνων κλπ., ποινή απαγόρευσης 

συμμετοχής του σε όλες τις εκδηλώσεις της ΚΟΜΠΟ μέχρι έξι (6) μήνες ή/και 

χρηματικό πρόστιμο μέχρι €50 ευρώ και σε υποτροπή μέχρι ένα (1) χρόνο ή/και 

χρηματικό πρόστιμο μέχρι €100 ευρώ. 

(γ)  Για απόπειρα βιαιοπραγίας ή βιαιοπραγία ή βάναυση συμπεριφορά στους άρχοντες 

των αγώνων, απαγόρευση συμμετοχής του σε όλες τι εκδηλώσεις της ΚΟΜΠΟ, 

μέχρι δύο (2) χρόνων ή/και χρηματικό πρόστιμο μέχρι €200 ευρώ.  

 6.   Οι ποινές για τους διαιτητές ή εκτελούντες χρέη διαιτητή καθώς επίσης και για τους 

υπεύθυνους αγώνων καθορίζονται ως εξής: 

(α) η πλημμελής άσκηση των καθηκόντων του, ποινή έγγραφης επίπληξης ή 

αποκλεισμού μέχρι έξι (6) μηνών ή/και χρηματικό πρόστιμο μέχρι €50 ευρώ. 

(β)  η αδικαιολόγητη άρνηση συμμετοχής του σε αγώνα για τον οποίο είχε οριστεί,  

ποινή αποκλεισμού μέχρι έξι (6) μηνών ή/και χρηματικό πρόστιμο €50 ευρώ. 

(γ)  η μη προσέλευσή του σε αγώνα ή μη προσέλευσή του μετά την έναρξη του αγώνα 

στον οποίο είχε οριστεί ή αποχώρησή του πριν από τη λήξη του αγώνα 

αδικαιολόγητα, ποινή αποκλεισμού μέχρι ενός (1) χρόνου ή/και χρηματικό 

πρόστιμο μέχρι €100 ευρώ. 

(δ) η συμμετοχή του σε αγώνα, χωρίς την έγκριση του αρμόδιου οργάνου, ποινή 

αποκλεισμού μέχρι έξι (6) μηνών ή/και χρηματικό πρόστιμο μέχρι €50 ευρώ. 

(ε) η παράβαση (κακή εφαρμογή) των τεχνικών κανονισμών του μπόουλινγκ, ποινή 

έγγραφης επίπληξης ή αποκλεισμού μέχρι έξι (6) μηνών ή/και χρηματικό πρόστιμο 

μέχρι €50 ευρώ. 

(ζ) η παραποίηση του φύλλου αγώνα, της έκθεσης ή του επικυρωμένου πίνακα 

αποτελεσμάτων, ποινή αποκλεισμού μέχρι δύο (2) χρόνων ή/και χρηματικό 

πρόστιμο μέχρι €200 ευρώ. 

(η) η μη συμμόρφωσή του στις διατάξεις των προκηρύξεων αγώνων, των παρόντων 

Κανονισμών, στις οδηγίες, εγκυκλίους και αποφάσεις των οργάνων διαιτησίας και 

της ΚΟΜΠΟ, ποινή έγγραφης επίπληξης ή αποκλεισμού μέχρι ενός (1) χρόνου. 

(θ)  η λόγω ή έργω υβριστική, απρεπής, ανάρμοστη συμπεριφορά του προς τα μέλη των 

πάσης φύσεως οργάνων διοίκησης του μπόουλινγκ και της διαιτησίας, προς τους 
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αθλητές, προπονητές, άλλα πρόσωπα που συμμετέχουν στους αγώνες και στους 

φιλάθλους, ποινή αποκλεισμού εννέα (9) έως δεκαοκτώ (18) μηνών ή/και 

χρηματικό πρόστιμο μέχρι €150 ευρώ. Επίσης η βάναυση συμπεριφορά του προς τα 

ως άνω πρόσωπα, ποινή αποκλεισμού μέχρι δύο (2) χρόνων ή/και χρηματικό 

πρόστιμο μέχρι €200 ευρώ. 

(ι)  η καθ’ οιονδήποτε τρόπο πολιτική ενεργοποίησή του, στο πλαίσιο των διαιτητικών 

καθηκόντων του, ποινή αποκλεισμού έξι (6) μηνών έως ενός (1) χρόνου ή/και 

χρηματικό πρόστιμο μέχρι €100 ευρώ. 

(ια) η δωροδοκία του, καθώς και η άμεση ή έμμεση αποδοχή ωφελημάτων ή προνομίων 

οιασδήποτε φύσης που σχετίζεται με την άσκηση της διαιτητικής του 

δραστηριότητας, ποινή αποκλεισμού μέχρι δύο (2) χρόνων ή/και χρηματικό 

πρόστιμο μέχρι €200 ευρώ. 

(ιβ) η προφορική ή έγγραφη διατύπωση δυσμενών κρίσεων κατά των μελών των πάσης 

φύσεως οργάνων διοίκησης του μπόουλινγκ και της διαιτησίας, καθώς και κατά 

συναδέλφων του, ποινή έγγραφης επίπληξης έως αποκλεισμού μέχρι εννέα (9) 

μηνών ή/και χρηματικό πρόστιμο μέχρι €75 ευρώ. 

(ιγ) κάθε ενέργεια της αθλητικής ή κοινωνικής ζωής του που προκαλεί μείωση του 

κύρους αυτού ως διαιτητή ή συνιστά δυσφήμιση του αθλήματος του μπόουλινγκ, 

ποινή αποκλεισμού μέχρι δύο (2) χρόνων ή/και χρηματικό πρόστιμο μέχρι €200 

ευρώ. 

7. Υποτροπή.  Σε περίπτωση τέλεσης νέου πειθαρχικού παραπτώματος από τον ίδιο διαιτητή 

κατά την ίδια αγωνιστική περίοδο (παράβαση καθ’ υποτροπή), η προβλεπόμενη για το 

νέο πειθαρχικό παράπτωμα ποινή αυξάνεται όπου είναι δυνατό, στο διπλάσιο. 

 

8. Συγχώνευση ποινών.  Εάν ο διαιτητής υπέπεσε σε περισσότερα από ένα πειθαρχικά 

παραπτώματα, για τον καθορισμό της συνολικής ποινής που θα του επιβληθεί, 

προστίθεται στη μεγαλύτερη ποινή το μισό της προβλεπόμενης ποινής για το άλλο ή για 

τα άλλα παραπτώματα που τέλεσε. 

 

9. Την πειθαρχική δίωξη στους διαιτητές που υπέπεσαν σε παράπτωμα ασκούν το Διοικητικό 

Συμβούλιο της ΚΟΜΠΟ ή το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου σωματείου-μέλους της 

ΚΟΜΠΟ. 

 

10. Όταν ασκηθεί πειθαρχική δίωξη, ο παραπεμπόμενος διαιτητής τίθεται σε διαθεσιμότητα 

μέχρι την έκδοση της απόφασης από τη Δικαστική Επιτροπή. Το χρονικό διάστημα της 

διαθεσιμότητας δεν μπορεί να υπερβεί τις τριάντα (30) ημέρες.  Αν του επιβληθεί ποινή 

προσωρινού αποκλεισμού από διαιτησία σε αγώνες, ο χρόνος έκτισης της ποινής αρχίζει 

από την ημερομηνία που τέθηκε σε διαθεσιμότητα ο διαιτητής. 

 
11.  Οι ποινές για ομάδες, σωματεία, μικτές ομάδες και γενικά ομαδικούς αγώνες είναι: 
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(α) για αδικαιολόγητη αποχώρηση από οποιαδήποτε διοργάνωση, μηδενισμός, αφαίρεση 

βαθμών, αποκλεισμός μέχρι ενός (1) χρόνου ή/και χρηματικό πρόστιμο μέχρι €500 

ευρώ. 

(β) για αδικαιολόγητη άρνηση συμμετοχής σε αγώνα πρωταθλήματος, κυπέλλου ή 

άλλης επίσημης διοργάνωσης της ΚΟΜΠΟ, αποκλεισμός μέχρι ενός (1) χρόνου 

ή/και χρηματικό πρόστιμο μέχρι €500 ευρώ. 

(γ) για διεξαγωγή αγώνα με προσυνεννοημένο αποτέλεσμα, μηδενισμός, αφαίρεση 

βαθμών, αποκλεισμός μέχρι ενός (1) χρόνου ή/και χρηματικό πρόστιμο μέχρι €500 

ευρώ. 

(δ) για ανάρμοστη συμπεριφορά προς την αντίπαλη ομάδα, μηδενισμός, αφαίρεση 

βαθμών, αποκλεισμός μέχρι ενός (1) χρόνου ή/και χρηματικό πρόστιμο μέχρι €250 

ευρώ. 

(ε) για χρησιμοποίηση παίκτη που δεν ανήκει στην ομάδα, σε αγώνες παγκύπριου 

πρωταθλήματος και κυπέλλου ή άλλης επίσημης διοργάνωσης της ΚΟΜΠΟ, 

μηδενισμός της ομάδας ή αφαίρεση βαθμών, επίσης ποινές από έγγραφη επίπληξη 

μέχρι αποκλεισμού ενός (1) χρόνου του σωματείου και της ομάδας που υπέπεσαν 

στο παράπτωμα από αγώνες της ΚΟΜΠΟ ή/και χρηματικό πρόστιμο μέχρι €250 

ευρώ.  Αν πρόκειται για μικτή ομάδα, οι ποινές επιβάλλονται σε αυτούς που την 

αποτελούν. 

 (στ) για δημιουργία επεισοδίων, διατάραξη αγώνων, βιαιοπραγίες κατά διαιτητή, 

υπεύθυνου τουρνουά, Οργανωτικού, οργάνων της ΚΟΜΠΟ, μηδενισμός, αφαίρεση 

βαθμών, αποκλεισμός μέχρι ενός (1) χρόνου ή/και χρηματικό πρόστιμο μέχρι €500 

ευρώ. 

(ζ) για την παραβίαση του Καταστατικού της ΚΟΜΠΟ, μη συμμόρφωση με αποφάσεις 

των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΜΠΟ, με τους 

Κανονισμούς της WTBA, της ETBF και της ΚΟΜΠΟ, αποκλεισμός μέχρι ενός (1) 

χρόνου ή/και χρηματικό πρόστιμο μέχρι €500 ευρώ. 

12.  Οι ποινές για προπονητές ή εκτελούντες χρέη προπονητή είναι: 

(α) για ανυπακοή ή ανάρμοστη συμπεριφορά στους διοργανωτές αγώνων, σε διαιτητές 

ή βοηθούς τους, αποκλεισμός από τη συγκεκριμένη διοργάνωση. Στη συγκεκριμένη 

περίπτωση ο αποκλεισμός γίνεται από τον Υπεύθυνο Τουρνουά. 

Σε υποτροπή, στέρηση δικαιώματος άσκησης καθηκόντων από κάθε διοργάνωση 

μέχρι τριών (3) μηνών ή/και χρηματικό πρόστιμο μέχρι €50 ευρώ. 

(β) για βάναυση συμπεριφορά ή βιαιοπραγία κατά αθλητή, διαιτητή, αντιπροσώπου της  

ΚΟΜΠΟ, Επιτροπής Αγώνων ή σωματείου κλπ., μέχρι ενός (1) χρόνου στέρηση του 

δικαιώματος άσκησης καθηκόντων από κάθε διοργάνωση ή/και χρηματικό πρόστιμο 
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μέχρι €100 ευρώ.  Σε υποτροπή, μέχρι δύο (2) χρόνων στέρηση ή/και χρηματικό 

πρόστιμο μέχρι €200 ευρώ. 

13. Πειθαρχική δίωξη ασκείται ΜΟΝΟ μετά από παραπομπή της υπόθεσης με έγγραφο του 

Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΜΠΟ.  Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΜΠΟ παραπέμπει 

υποθέσεις έγγραφα, είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από σχετική καταγγελία και αίτηση προς 

αυτό, καθενός που έχει το δικαίωμα ή το νόμιμο συμφέρον.  Ο διωκόμενος καλείται 

πάντοτε σε απολογία. 

14. Οι διατάξεις των Πειθαρχικών Κανονισμών και εφ’ όσον αυτό δεν αντίκειται στο 

καταστατικό τους, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανάλογα και από τα σωματεία-μέλη της 

ΚΟΜΠΟ για την πειθαρχική δίωξη παραπτωμάτων αθλητών τους. 

15. Οι ποινές με το σκεπτικό τους ανακοινώνονται στους ενδιαφερόμενους, στα σωματεία-

μέλη που έχουν σχέση, μπορεί να δημοσιεύονται στον τύπο και κοινοποιούνται επίσης 

όπου και όπως αλλού κρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΜΠΟ απαραίτητο. 

 

16. Ποινές που επιβάλλουν με βάση το καταστατικό τους τα σωματεία-μέλη της ΚΟΜΠΟ σε 

αθλητές,   προπονητές ή μέλη τους, επικυρώνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

ΚΟΜΠΟ εφόσον αυτό ζητηθεί έγγραφα από το σωματείο-μέλος, με περιληπτική έκθεση 

της υπόθεσης και απόδειξη του νομότυπου της απόφασης του σωματείου-μέλους. 

 

17. Ποινή που επικυρώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΜΠΟ, ούτε ανακαλείται από 
το σωματείο-μέλος, ούτε μειώνεται. 

18. Ποινή που επικύρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΜΠΟ και είχε επιβληθεί από το 

σωματείο-μέλος,  ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΜΠΟ όπου κρίνει 

απαραίτητο. 

19. Αν αθλητής διαγραφεί από σωματείο-μέλος της ΚΟΜΠΟ για πειθαρχικό παράπτωμα και η 

διαγραφή του επικυρωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΜΠΟ, δεν μπορεί να 

επανεγγραφεί σε άλλο σωματείο πριν περάσει ένας (1) χρόνος από την τελεσίδικη 

τιμωρία ή δύο (2) χρόνια για το ίδιο σωματείο-μέλος.  Παράβαση τιμωρείται σύμφωνα με 

όσα ισχύουν για παράβαση των Κανονισμών Εγγραφών – Μετεγγραφών. 

Συγχώνευση ποινών 

20. Σε πρόσωπο που διέπραξε περισσότερα από ένα πειθαρχικά παραπτώματα, ύστερα από 

την επιμέτρηση των ποινών που του επιβάλλονται, επιβάλλεται σ’ αυτό για συνολική 

ποινή που αποτελείται από τη βαρύτερη των επιβληθεισών, η οποία επαυξάνεται όχι 

περισσότερο από τα ¾ του αθροίσματος των ποινών που έχουν επιβληθεί για τα λοιπά 

παραπτώματα. 

21. Κατά την επιβολή της ποινής εκτιμώνται η  βαρύτητα του παραπτώματος σε συνάρτηση 

με τις συνθήκες που συνέβη αυτό, η προγενέστερη διαγωγή του ενεχομένου και η 

προσφορά του στον αθλητισμό. 



 

39 
 

22. Κανένα φυσικό πρόσωπο ή σωματείο-μέλος της ΚΟΜΠΟ δεν μπορεί να ισχυρισθεί άγνοια 

των Πειθαρχικών Κανονισμών. 

 

6 Νοεμβρίου 2009 

 

 

 

 

 

 

Γιώργος Λουκαΐδης      Πάρης Κληρίδης 

Πρόεδρος       Γενικός Γραμματέας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ : ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ 

1) Προκριματική Φάση: Η κλήρωση γίνεται με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να μην αγωνίζονται στον ίδιο 

όμιλο ομάδες από το ίδιο Σωματείο.   

 α)  Ετοιμάζονται κλήροι για κάθε ομάδα  οι οποίοι τοποθετούνται σε 5 φακέλους με τα 

ονόματα των σωματείων. Ο κάθε φάκελος περιέχει τις ομάδες του σωματείου που αναγράφεται. Για 

την ομάδα του  Cosmic δεν ετοιμάζεται κλήρος ούτε φάκελος.   

 β) Ετοιμάζονται 4 κλήροι με τα γράμματα που αντιπροσωπεύουν τους ομίλους, A, B, C & D και 

τοποθετούνται σε ένα φάκελο. 

 γ) Ετοιμάζεται φάκελος με κλήρους με τους αριθμούς από το 1 μέχρι και το 4. 

 δ) Ετοιμάζεται φάκελος που περιέχει κλήρους με τα ονόματα των σωματείων: ΕΣΜΠΟ 

ΛΕΜΕΣΟΥ, ΕΣΜΠΟ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ και ROCK N BOWL B.C. 

 ε) Ετοιμάζεται φάκελος με 3 κλήρους, ένας κλήρος για το COSMIC B.C. και 2 για τον ΕΣΜΠΟ 

ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ. 

 στ) Το σωματείο ΕΣΜΠΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ θα έχει μια ομάδα σε κάθε ένα από τους τέσσερις 

ομίλους και δεν συμμετέχει σ’ αυτή την φάση της κλήρωσης .  

 ζ) Από το φάκελο με τα ονόματα των τριών σωματείων κληρώνεται ένα σωματείο. Κατόπιν 

κληρώνονται 3 κλήροι από το φάκελο των ομίλων. Το σωματείο θα έχει μια θέση σε κάθε ένα από τους 

τρείς ομίλους που κληρώθηκαν.  Στην συνέχεια κληρώνονται οι ομάδες του σωματείου που θα 

τοποθετηθούν στις θέσεις που δόθηκαν στο σωματείο. Ο όμιλος και η θέση που δεν κληρώθηκαν θα 

κληρωθούν  αργότερα. 

Η διαδικασία επαναλαμβάνεται και για τα άλλα δυο σωματεία και τις ομάδες τους που παραμένουν 

στους  φάκελους.  Σε περίπτωση που και με το τέλος της διαδικασίας, σε ένα όμιλο παραμείνουν τρεις 

θέσεις διαθέσιμες, τότε ο τελευταίος όμιλος που κληρώθηκε αντικαθίσταται με αυτόν που παρέμεινε 

στο φάκελο. 

 η) Μέχρι τώρα έχουν συμπληρωθεί 13 από τις 16 θέσεις στους ομίλους. Για τις υπόλοιπες τρεις 

θέσεις γίνεται κλήρωση από το φάκελο που περιέχει τους 2 κλήρους του ΕΣΜΠΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ και 1 του 

COSMIC B.C.  και τον φάκελο που περιέχει τις ομάδες της Λευκωσίας. 

 Στην περίπτωση που οι διαθέσιμες θέσεις σε ένα όμιλο είναι 2, τότε τοποθετούνται αυτόματα ο 

ΕΣΜΠΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ και το COSMIC BOWLING CLUB και για την ομάδα της Λευκωσίας γίνεται κλήρωση 

από το φάκελο με τις ομάδες του Σωματείου. 

  θ) Παρά το ότι η σειρά τοποθέτησης των ομάδων στους ομίλους δεν έχει κανένα ουσιαστικό 

νόημα, θα γίνει επιπλέον κλήρωση όπου με αναφώνηση των ομάδων κατά σειρά από πάνω προς τα 

κάτω και τράβηγμα κλήρου από το 1 – 4 οι ομάδες θα τοποθετηθούν με σειρά στους ομίλους από το 1 

έως το 4.  

2) Φάση Ομίλων:  Στη φάση αυτή η κλήρωση γίνεται σε δύο μέρη:  

   α) Κλήρωση για τις θέσεις  C1, D1, A2, B2, C2 & D2.  

  Η θέση A1 παραχωρείται στους Πρωταθλητές του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος 

Πρωταθλητριών  Ομάδων 2013 NAVIGATORS BOWLING TEAM και η θέση Α2 στους Δευτεραθλητές του 

Παγκυπρίου Πρωταθλήματος Πρωταθλητριών  Ομάδων 2013 G-FORCE G.GREGORIOU CARS. 
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  Οι 6 πρωταθλήτριες ομάδες των σωματείων και αυτές που τις αντικαθιστούν θα κληρωθούν για 

να συμπληρώσουν τις θέσεις  C1, D1, A2, B2, C2 & D2 (αριθμοί 3 – 8) των ομίλων. Οι αριθμοί 

αναγράφονται σε χαρτάκια τα οποία τοποθετούνται σε φάκελο. Επίσης σε χαρτάκια αναγράφονται τα 

ονόματα των ομάδων και μπαίνουν σε άλλο φάκελο.  Για την ομάδα του ΕΣΜΠΟ Λεμεσού αν κληρωθεί 

ο αριθμός  8 η θέση δεν δίνεται, αλλά γίνεται νέα κλήρωση χωρίς τον αριθμό αυτό. Για την ομάδα του 

ΕΣΜΠΟ Αμμοχώστου δεν παραχωρείται ο αριθμός 7. Όλες οι υπόλοιπες πρωταθλήτριες ομάδες 

κληρώνονται κανονικά. 

  β) Για τις 8 ομάδες που θα προκριθούν από την προκριματική φάση δεν θα γίνει καμιά πρόνοια 

και ενδέχεται οι ομάδες να έχουν από καμία μέχρι και δύο άλλες ομάδες του ιδίου σωματείου στον 

όμιλο τους ως αντίπαλους. (αριθμοί 9-16) 

3) Τελική Φάση: Οι 8 ομάδες θα κληρωθούν για να συμπληρώσουν τις θέσεις 1 – 8 στον όμιλο για 

καθαρά λειτουργικούς σκοπούς.  
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