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17ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΜΠΟΟΤΛΙΝΓ ΚΚΩΦΩΝ 

ΑΝΔΡΩΝ & ΓΤΝΑΙΚΩΝ 

 

 

ΕΠΙΣΡΟΠΗ  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ  ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ     

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Το 17ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μπόοσλινγκ Κωφών Ανδρών & Γσναικών 

Από 4 Δεκεμβρίοσ  2021 έως 16 Απριλίοσ 2022 

 

 

Το 17ο Ρανελλινιο Ρρωτάκλθμα Μπόουλινγκ Κωφϊν Ανδρϊν & Γυναικϊν κα διεξάγεται 

από  4 Δεκεμβρίου  2021  ςτθν αίκουςα μπόουλινγκ  COSMOS ΡΕΝΣΗ.  

1. Το Ρανελλινιο Ρρωτάκλθμα  Μπόουλινγκ Κωφϊν τθσ αγωνιςτικισ περιόδου 2021-2021 

ονομάηεται < χάριν ςυντομίασ > Π.Π.Μ.Κ. χαρακτθρίηεται <<ιδιαίτερο>>  με βακμό 

δυςκολίασ αρκετά υψθλό. 

2. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν μόνο ακλθτζσ- ακλιτριεσ που ανικουν ςτα ςωματεία- 

μζλθ τθσ Ε.Ο.Α.Κ. που δθλϊκθκαν και με χωρίσ όρια θλικίασ. 

3. Το Π.Π.Κ.Μ. κα είναι ςε ομαδικό, όπου κα παίηεται ςτθν αίκουςα μπόουλινγκ COSMOS 

ΡΕΝΣΗ, με 4 παιχνίδια κάκε αγωνιςτικι με διαφορετικά και <<ειδικά>> λαδϊματα κάκε 

φορά. Μετά τα 2 παιχνίδια οι ομάδεσ κα μετακινοφνται 2 διάδρομουσ ΔΕΞΙΑ. 

4. Επίςθμοσ παρατθρθτισ ο εκάςτοτε υπεφκυνοσ που ζχει επιλεγεί με απόφαςθ τθσ 

Ε.Ο.Α.Κ. με ςυνεργαςία με τον Ομοςπονδιακό Ρροπονθτι τα όποια ονοματεπϊνυμα κα 

ανακοινϊςει θ Επιτροπι Ρανελλθνίων Ρρωτακλθμάτων. 

5. Θα αποτελείται ςτο ςφνολο του- από 8 ςωματεία/ομάδεσ (μζλθ τθσ ΕΟΑΚ)  ζχοντασ 3 

παίκτεσ. 

6. Στθν αρχι κάκε αγωνιςτικισ περιόδου οι παίκτεσ των 8 ομάδων/ςωματείων  κα 

καλοφνται να επιλεγοφν για να επανδρϊςουν τθν κάκε ομάδα, βάςθ του περςινοφ τελικοφ 

Μ/Ο τουσ: Άντρεσ  = 1 ζωσ 8 και 16 ζωσ 9, Γυναίκεσ = 1 ζωσ 8. 



7. Μετά τθ ςφνκεςθ των παικτϊν, κα γίνει κλιρωςθ προκειμζνου θ κάκε ομάδα –

ςφλλογοσ να λάβει από 1 ζωσ 8 νοφμερο. Εξαίρεςθ για το 2021-2022 δεν  

πραγματοποιικθκε κλιρωςθ λόγω διακόπθκε το προθγοφμενο πρωτάκλθμα από 

διαςπορά covid-19.  Οι ομάδεσ παραμζνουν όπωσ ζχει εκτόσ από 1-2 μικροαλλαγζσ.  

8. Το ςυγκεκριμζνο Ρανελλινιο πρωτάκλθμα Μπόουλινγκ διζπεται από διεκνείσ 

κανονιςμοφσ (WTBA&ICSD – EDSO) και τουσ Τεχνικοφσ Κανονιςμοφσ τθσ Ε.Ο.Α.Κ. 

Ππωσ οι ακλιτριεσ και οι ακλθτζσ κατά τθν διάρκεια τθσ αγωνιςτικισ ΔΕΝ επιτρζπεται να 

φοροφν τα βοθκιματα ακοισ (ακουςτικά κλπ), κακϊσ επίςθσ απαγορεφεται το κάπνιςμα, 

το ποτό, το φαγθτό, θ χριςθ κινθτϊν τθλεφϊνων και τα μπλουτηίν.  

9. Κάκε ομάδα ςυλλόγου κα αποτελείται από 3 ακλθτζσ ι ακλιτριεσ ι μεικτά, οι οποίοι 

κα φζρουν τα δελτία μαηί με ιατρικι κεϊρθςθ, που εκπροςωποφν τα ςωματεία – μζλθ τθσ 

Ε.Ο.Α.Κ.           

10. Θα διεξάγεται ςχεδόν μια θ δφο Σάββατα κάκε μινα ςτισ 14:00 ι 15:00 για δζκα (10) 

αγωνιςτικζσ Ρανελλινιο Ρρωτάκλθμα Ομαδικό.  

11. Πρόγραμμα αγώνων 

1)   4 Δεκεμβρίου 2021 

2) 18 Δεκεμβρίου 2021 

3) 15 Ιανουαρίου 2022 

4) 29 Ιανουαρίου 2022 

5) 12 Φεβρουαρίου 2022 

6) 26 Φεβρουαρίου 2022 

7) 12 Μαρτίου2022 

8) 26 Μαρτίου2022 

9)  9  Απριλίου2022 

10) 16 Απριλίου2022 

Ώρα Ζναρξθσ αγώνων 14:30 μμ ι 15:00 μμ. 

Κάκε 5 αγωνιςτικζσ κα γίνεται διαίρεςθ βακμών. 

Κάκε ακλθτισ ι ακλιτρια δικαιοφται να απουςιάηει μζχρι 2 αγωνιςτικζσ. 

12. Τα ελάχιςτα παιχνίδια ςτο ομαδικό πρωτάκλθμα που μπορεί να ζχει ακλθτισ / 

ακλιτρια, προκειμζνου να γίνει πλιρθ τισ προχποκζςεισ για να ςυμπεριλθφκεί ςτισ 6 

κζςεισ που κα απαρτίςουν τθν Εκνικι ομάδα ανδρϊν και γυναικϊν είναι 7 αγωνιςτικζσ 

ανάλογα με τα παιχνίδια. 

13. Σε περίπτωςθ που ςυμπζςει θ αγωνιςτικι θμερομθνία του Ρ.Ρ.Μ.Κ. με αγωνιςτικι 

θμερομθνία τθσ νζασ  Ελλθνικισ Ομοςπονδίασ Ακριβείασ κα αλλάηει θ θμερομθνία τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ αγωνιςτικισ. 

14. Οι οποίεσ ερωτιςεισ, απαντιςεισ, διευκρινιςεισ ι τυχόν προβλιματα που μπορεί να 

προκφψουν κακ’ όλθ τθν διάρκεια του Ρ.Ρ.Μ.Κ. που δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν 

παροφςα προκιρυξθ, οι μόνοι υπεφκυνοι για τθν επίλυςθ τουσ, είναι ο επίςθμοσ 

υπεφκυνοσ τθσ Ε.Ο.Α.Κ. ςε ςυνεργαςία με τον Ομοςπονδιακό Ρροπονθτι. 



15. Σε περίπτωςθ βωμολοχίασ ι μθ κόςμιασ ςυμπεριφοράσ των ακλθτϊν / ακλθτριϊν 

κατά τθν διάρκεια του Ρ.Ρ.Μ.Κ., κα υπάρχουν κυρϊςεισ με εγγραφι πρόταςθ του 

επιςιμου υπευκφνου ι του ομοςπονδιακοφ προπονθτι ςτθν Επιτροπι Ρανελλθνίων 

Ρρωτακλθμάτων θ όποια κα μεταβιβάηεται ςτθν Επιτροπι Ρεικαρχίασ. 

16. Αναβολι αγωνιςτικισ κα δίνεται ΜΟΝΟ μια φορά κακ’ όλθ τθν διάρκεια του 

πρωτακλιματοσ, εάν ςυντρζχει ςοβαρόσ λόγοσ. 

17. Η ςυντιρθςθ των διαδρομϊν κα γίνεται ςτθν αρχι κάκε αγωνιςτικισ πάντα με 

διαφορετικό λάδωμα. 

ΕΙΔΙΚΕ ΤΠΕΝΘΤΜΙΕΙ 

18. Είναι υποχρζωςθ του κάκε ακλθτι / ακλιτριασ να ενθμερϊνεται πάντα από  sms –

messenger κάκε ςωματείου για τα δρϊμενα του Ρ.Ρ.Μ.Κ. 

19. Ο τρόποσ και θ διαδικαςία του τελικοφ κα ςυναποφαςιςτεί από τουσ υπευκφνουσ και 

τουσ εμπλεκομζνουσ λίγο πριν τθν λιξθ του Ρ.Ρ.Μ.Κ. 

20. Ο καλφτεροσ μζςοσ όροσ, καλφτερο παιχνίδι και καλφτερο ςετ κα δοκοφν ςτουσ 

ακλθτζσ / ακλιτριεσ ςυνυπολογίηοντασ τον αρικμό παιχνιδιϊν που ζχουν γίνει μζχρι και 

το τζλοσ του ομαδικοφ πρωτακλιματοσ. 

21. Σε περίπτωςθ απουςίασ ακλθτι / ακλιτριασ από κάποια αγωνιςτικι το blindορίηεται 

ςτισ μείον δζκα (-10) κορίνεσ από τον μζςο ορό του/τθσ. 

22. Σε κάκε αγϊνα κα υπάρχει διαιτθτισ που κα επικυρϊςει τα φφλλα αγϊνοσ. 

23. Το Ρανελλινιο Ομαδικό κα γίνει ςε δζκα (10) αγωνιςτικζσ με αντίπαλουσ ςυλλόγουσ. 

ΠΙΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΟ ΟΡΟ ΑΘΛΗΣΩΝ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ  
ΒΑΘΜΟΙ 
Ατομικό ΒΑΘΜΟΙ Ομαδικό  

1 40 30 

2 34 22 

3 32 18 

4 30 16 

5 28 14 

6 27 12 

7 26 10 

8 25 9 

9 24 8 

 

Η προκιρυξθ εγκρίκθκε από το Δ.Σ. Ε.Ο.Α.Κ. ςτισ 1 Δεκεμβρίου 2021 με αρ. πρακτικοφ 63. 

Κορδονουρθσ Τάκθσ      Σταυρακάκθσ Ιωςιφ        

        Γ. Γραμματζασ                 Ρρόεδροσ 


