
 

 
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΩΦΩΝ 
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11o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙO ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ ΚΩΦΩΝ 

ΑΝΔΡΩΝ & ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2014-2015 

 
 

Ύστερα από την απόφαση της Τεχνικής Σύσκεψης της 5
ης

 Ιουλίου 2014 μεταξύ της 

Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κωφών (Ε.Ο.Α.Κ.) και των Αθλητικών Σωματείων 

– Μελών της, που έγινε στη αίθουσα της Ένωσης Κωφών Ελλάδος (Ε.Κ.Ε.) και την 

απόφαση της τεχνικής συνάντησης του τμήματος Μπόουλινγκ στις 11 Οκτωβρίου 2014 

στην κεντρική αίθουσα του COSMOS2Bowling, στο Περιστέρι. 

Η Επιτροπή Πανελληνίων Πρωταθλημάτων συντάσσει τη τεχνική Επιτροπή Πιστοποίησης 

των αποτελεσμάτων του 11
ου

 Πανελλήνιου Πρωταθλήματος.  

 

Η Τεχνική Επιτροπή είναι ως εξής : 

1. ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Υπεύθυνος αθλήματος Μπόουλινγκ  

2. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΤΑΚΗΣ, Ομοσπονδιακός Προπονητής – Συντονιστής του                    

11
ου

 Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Μπόουλινγκ. 

3. ________________________ Γραμματειακή Υποστήριξη - Μέλος 
  

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΩΦΩΝ  

και  

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ  
 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΝ : 

 
Το 11

ο
 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μπόουλινγκ Κωφών Ανδρών & Γυναικών από 

15/11/2014 έως 09/05/2015 το οποίο θα διεξάγεται στο Cosmos2 Bowling – Περιστέρι 

(οδός Τεύθιδος 7, Περιστέρι). 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

Ομαδικό – Ατομικό – 2άδες 
 
 

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ΜΟΝΟ τα άτομα που ανήκουν στα επιμέρους 

σωματεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κωφών (Ε.Ο.Α.Κ), 

ανεξαρτήτου ηλικίας, φύλλου ή επιδόσεων και πιο συγκεκριμένα στα σωματεία 

Π.Ο.Κ., Α.Ο.Κ., Α.Σ.Κ.Π.Ν., Α.Σ.Κ.Β.Ε., Α.Σ.Κ.Κ., και Π.Α.Ο.Κ. Μοριάς. 

2. Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μπόουλινγκ Κωφών της περιόδου 2014-2015, 

που εφεξής θα ονομάζεται – χάριν συντομίας – «Π.Π.Μ.Κ.» χαρακτηρίζεται 

«ιδιαίτερο», με βαθμό δυσκολίας αρκετά υψηλό. 
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3. Το Π.Π.Μ.Κ. θα είναι μικτό, και χωρίζεται σε 3 φάσεις, όπου θα παίζονται 4 

(τέσσερα) παιχνίδια κάθε αγωνιστική με διαφορετικά και «ειδικά» λαδώματα 

κάθε φορά. Μετά τα 2 παιχνίδια, οι ομάδες θα μετακινούνται 2 διαδρόμους 

ΔΕΞΙΑ. 

4. Σαν επίσημοι παρατηρητές αγώνων, ορίζονται οι εκάστοτε υπεύθυνοι που έχουν 

επιλεγεί από την Ε.Ο.Α.Κ, σε συνεργασία με τον Ομοσπονδιακό προπονητή κ. 

Τάκη Δαρζέντα. 

5. Όπως και τα περασμένα χρόνια, το συγκεκριμένο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, 

διέπεται από τους διεθνής κανονισμούς (WTBA και ICSO-EDSO) καθώς επίσης 

από τους Ευρωπαικούς νόμους της FIQ και τους Ελληνικούς της ΕΟΜ. Αυτό 

σημαίνει ότι ΟΛΟΙ οι αθλητές και αθλήτριες κατά τη διάρκεια κάθε 

αγωνιστικής ΔΕΝ επιτρέπεται να φορούν το ειδικό ακουστικό στο αυτί τους, 

καθώς επίσης απαγορεύεται το κάπνισμα, το ποτό και το φαγητό. 

6. Θα αποτελείται –στο σύνολό του- από 24 αθλητές και 1 αναπληρωματική 

παίχτρια, οι οποίοι εκπροσωπούν τα σωματεία τους: 

7. ΟΜΑΔΙΚΟ : (1
η
 Φάση) θα διεξάγεται –στο σύνολό του- μία φορά τον μήνα 

ημέρα Σάββατο στις 11:00 (αρχή δοκιμαστικών ρίψεων) για 6 αγωνιστικές 

ξεκινώντας στις 15/11/2014.  

a. 15/11/14,  

b. 06/12/14 

c. 10/01/15 

d. 14/02/15 

e. 14/03/15 

f. 18/04/15 

8. ΑΤΟΜΙΚΟ : (2
η
 Φάση) Θα διεξάγεται –περίπου- μία φορά κάθε 2 μήνες ημέρα 

Σάββατο στις 11:00 (αρχή δοκιμαστικών ρίψεων) για 3 αγωνιστικές ξεκινώντας 

στις 29/11/2014 

a. 29/11/14, 

b. 31/01/15 

c. 04/04/15 

9. 2ΑΔΕΣ : (3
η
 φάση). Θα διεξάγεται –περίπου- μία φορά κάθε 2 μήνες ημέρα 

Σάββατο στις 11:00 (αρχή δοκιμαστικών ρίψεων) για 3 αγωνιστικές ξεκινώντας 

στις 20/12/2014  

a. 20/12/14 

b. 01/03/15 

c. 16/05/15 

10. Και τα τρία (3) πρωταθλήματα (Ομαδικό, Ατομικό & 2άδες) θα διεξάγονται 

στους διαδρόμους 1-10 

11. Το ζητούμενο από όλους τους αθλητές και αθλήτριες είναι: και από τα 3 

πρωταθλήματα που θα διεξαχθούν και που οφείλουν να συμμετέχουν, να 

συγκεντρώσουν συνολικά και αθροιστικά τους υψηλότερους Μ/Ο ( με 

προτεραιότητα αυτό του Ομαδικού) και τα καλύτερα παιχνίδια, καθότι τα 

συγκεντρωτικά θα είναι αυτά που θα βραβευθούν στο τέλος της αγωνιστικής 

περιόδου. 
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12. Τα ελάχιστα παιχνίδια –και όχι μόνο- που μπορεί να έχει αθλητής/τρια 

(προκειμένου να πληροί τις προϋποθέσεις για να συμπεριληφθεί στους/στις 6 

που θα απαρτίσουν την Εθνική ομάδα αντρών/γυναικών) είναι 20 ΑΝΑ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ  
13. Σε περίπτωση που συμπέσει αγωνιστική της Ε.Ο.Α.Κ (Π.Π.Μ.Κ) με αγωνιστική 

της Ε.Ο.Μ. ή αν χρειάζεται η συμμετοχή αθλητών/τριών της Ε.Ο.Α.Κ. 

γενικότερα σε επίσημες διοργανώσεις της Ε.Ο.Μ. ή/και του Συλλόγου 

«Περιστερίου», τότε η αγωνιστική του Π.Π.Μ.Κ. θα μεταφέρεται σε 

μεταγενέστερη ημερομηνία με απόφαση της τεχνικής επιτροπής . 

14. Οι όποιες ερωτήσεις, απαντήσεις, διευκρινήσεις ή τυχόν προβλήματα που 

πιθανώς προκύψουν καθ’ όλη τη διάρκεια του Π.Π.Μ.Κ. και πιθανώς δεν 

καλύπτονται από το παρόν, οι μόνοι υπεύθυνοι για την επίλυσή των είναι η 

Τεχνική Επιτροπή της ΕΟΑΚ σε συνεργασία με την Επιτροπή Πανελληνίων 

Πρωταθλημάτων της ΕΟΑΚ . 

15. Σε περίπτωση βωμολοχίας παίκτη/τριας ή απρεπή συμπεριφορά κατά τη 

διάρκεια του παιχνιδιού θα υπάρχουν κυρώσεις με έγγραφη πρόταση της 

τεχνικής επιτροπής και με απόφαση της Επιτροπής Πανελληνίων 

Πρωταθλημάτων σύμφωνα με το πειθαρχικό δίκαιο. 

16. Αναβολή αγωνιστικής σε παίχτες, θα μπορεί να δίδεται ΜΟΝΟ για μία (1) φορά 

καθ’ όλη τη διάρκεια του εκάστοτε πρωταθλήματος. 

17. Με βάση –κυρίως- το Ομαδικό (αλλά και σε συνδυασμό με το ατομικό, τις 

2άδες, και των εκάστοτε αποτελεσμάτων των 24 αγωνιστικών από το 

Εσωτερικό Πρωτάθλημα Περιστερίου) θα βγει στο τέλος η τελική σύνθεση των 

Εθνικών ομάδων Αντρών – Γυναικών για το Παγκόσμιο που θα διεξαχθεί στην 

Ιταλία τον Αύγουστο 2015. Το ζητούμενο είναι για μεν τους Άντρες Μ/Ο 185, 

για δε τις Γυναίκες 175.  

18. Αθλητής/τρια που ΔΕΝ εμφανίζεται για 2 αγωνιστικές (είτε στο Ομαδικό, 

Ατομικό ή 2άδες), διαγράφεται από το αντίστοιχο πρωτάθλημα εκτός και αν 

προσκομίσει επίσημα δημόσια έγγραφα που να δικαιολογούν την 2
η
 απουσία 

του (ή περισσότερες), οπότε και θα αξιολογηθεί με την  Εισήγηση της Τεχνικής 

Επιτροπής στην Επιτροπή Πρωταθλήματος και θα γίνουν στην συνέχεια οι 

όποιες ανακοινώσεις από τις αποφάσεις που θα παρθούν. 

19. Η συντήρηση των διαδρόμων θα γίνεται στην αρχή κάθε αγωνιστικής, με 

διαφορετικό ΠΑΝΤΑ λάδωμα για κάθε αγωνιστική. 

 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΕΝΘΥΜΗΣΕΙΣ 

 

20.  Είναι υποχρέωση του κάθε παίκτη να ενημερώνεται ΠΑΝΤΑ και    πρώτα     από 

όλα από τον πίνακα ανακοινώσεων για τα δρώμενα του συγκεκριμένου 

Πανελληνίου Πρωταθλήματος, ή από την ιστοσελίδα www.cosmos2bowling.gr  ( 

Θα προστεθεί λινκ στο hafdead.gr) 

http://www.cosmos2bowling.gr/
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21. Ο τρόπος ή/και η διαδικασία του ΤΕΛΙΚΟΥ, θα συναποφασισθεί με τους 

υπεύθυνους των Επιτροπών Πανελληνίων Πρωταθλημάτων κι Τεχνικής 

Επιτροπής Μπόουλινγκ , λίγο πριν την λήξη του πρωταθλήματος.   

 

22. Ο καλύτερος Μ/Ο, Καλύτερο παιχνίδι, Καλύτερο Σετ, θα δοθούν στους 

αθλητές/τριες, συνυπολογίζοντας τον αριθμό παιχνιδιών που έχουν γίνει ΜΕΧΡΙ 

και τέλος του Ομαδικού πρωταθλήματος. 

 

 

 

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Αντρών / Γυναικών (Ιταλία – Αύγουστος 2015) 

 

Γίνεται σαφές ότι προκειμένου να βγει η τελική Εθνική ομάδα κωφών (άντρες – 

γυναίκες), θα υπολογίζονται ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ οι Μ/Ο (κορίνες και παιχνίδια) 

από το : 

 Ομαδικό Πρωτάθλημα Μπόουλινγκ κωφών (6 αγωνιστικές) 

 Ατομικό  Πρωτάθλημα Μπόουλινγκ κωφών (3 αγωνιστικές) 

 Πρωτάθλημα 2άδων Μπόουλινγκ κωφών (3 αγωνιστικές) 

 Εσωτερικό πρωτάθλημα Ο.Φ.Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (24 αγωνιστικές) 

 Παιχνίδια και κορίνες αναγνωρισμένων παιχνιδιών της Ε.Ο.Μ. (αν 

υπάρχουν) 

 

23. Σε ότι αφορά τη σύσταση των Εθνικών ομάδων που θα προκύψουν, και 

προκειμένου να είναι απολύτως σαφές, ξεκάθαρο, δίκαιο και με διαφάνεια, οι 

αθλητές και οι αθλήτριες που θα «πιάνουν» στο ΚΑΘΕ αγωνιστική τον Μ/Ο που 

προβλέπεται θα λαμβάνουν αντίστοιχους βαθμούς (βλέπε πίνακα). Το ίδιο ακριβώς 

ισχύει και για τις όποιες πιθανόν συμμετοχές της Ε.Ο.Μ. (όπου θα πρέπει να 

ενημερώνουν πάραυτα τον κ. Τάκη Δαρζέντα για τη συμμετοχή τους και τα σκορ 

που έχουν κάνει). Επιπρόσθετα στο τέλος του εκάστοτε πρωταθλήματος (Ομαδικό, 

Ατομικό, 2άδες και ΟΦΜ Περιστερίου) οι αθλητές /τριες που έχουν «πιάσει» τον 

στόχο τους (185 άντρες, 175 γυναίκες), θα παίρνουν επιπλέον +5 βαθμούς  στους 

ήδη υπάρχοντες που έχουν συγκεντρώσει. Οι αθλητές και οι αθλήτριες που θα 

συγκεντρώσουν τους περισσότερους βαθμούς θα συνυπολογίζονται στα ονόματα 

που θα επιλέξει τελικά ο προπονητής για το Παγκόσμιο στην Ιταλία. 

24. Αθλητής ή αθλήτρια που πιθανόν παίζει σε άλλη αγωνιστική αίθουσα και σε 

κάποιο άλλο εσωτερικό πρωτάθλημα από αυτό του ΟΦΜ Περιστερίου, θα πρέπει 

τα σκορ που έχει κάνει να τα παραδίδει σύντομα στη Τεχνική Επιτροπή , 

προκειμένου να υπολογίζονται και αυτά. 

25. Από τις 12 συνολικά αγωνιστικές που θα γίνουν, υπάρχει η δυνατότητα κάποιες να 

διεξαχθούν σε διαφορετική αίθουσα Μπόουλινγκ, πάντα όμως εντός Αττικής, και 

πάντα κατόπιν προτέρας ενημέρωσης και συνεννόησης .   
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΘΜΩΝ 

 

Αντρες (185)   Γυναίκες (175) 

Μ/Ο      Βαθμός  Μ/Ο        Βαθμός 

Μέχρι 180  1 Μέχρι 170  1 

 181-183 2  171-173 2 

 184-186 4  174-176 4 

 187-189 6  177-179 6 

 190-195 9  180-185 9 

 196-200 11  186-190 11 

 200 & πάνω 13  191 & πάνω 13 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 

 

15/11/14 ΟΜΑΔΙΚΟ (1
η
) 

29/11/14 (1
η
) ΑΤΟΜΙΚΟ 

06/12/14 ΟΜΑΔΙΚΟ (2
η
) 

20/12/14 2ΑΔΕΣ 

10/01/15 ΟΜΑΔΙΚΟ (3
η
) 

31/01/15 (2
η
) ΑΤΟΜΙΚΟ 

14/02/15 ΟΜΑΔΙΚΟ (4
η
) 

01/03/15 2ΑΔΕΣ 

14/03/15 ΟΜΑΔΙΚΟ (5
η
) 

04/04/15 (3
η
) ΑΤΟΜΙΚΟ 

18/04/15 ΟΜΑΔΙΚΟ (6
η
) 

16/05/15 2ΑΔΕΣ 

 

      

 
  Για την Ε.Ο.Α.Κ. 

   
    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΣΤΟΥΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ            ΠΟΛΕΜΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 


