
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2013 – 2014 
 

Το Σωματείο «Rock ‘N’ Bowl Bowlers Club» που εδρεύει στη Λάρνακα 
προκηρύσσει το καθιερωμένο πρωτάθλημά του για την αγωνιστική 
περίοδο 2013 – 2014. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι είναι μέλη του 
σωματείου «Rock ‘N’ Bowl Bowlers Club». 

Το πρωτάθλημα θα αποτελείται από 2 Ομίλους. 

Ημερομηνία έναρξης του πρωταθλήματος ορίζεται η Πέμπτη 24 
Οκτωβρίου 2013 για τον όμιλο Α’ και η Δευτέρα 18 Νοεμβρίου για τον 
όμιλο Β’. Τελευταία ημέρα εγγραφής των ομάδων είναι η Κυριακή 3 
Νοεμβρίου 2013. Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί στο Rock ‘N’ Bowl 
Bowling Centre στη Λάρνακα. 

Ημέρα διεξαγωγής των αγώνων ορίζεται η Πέμπτη για τον όμιλο Α’ και η 
Δευτέρα για τον όμιλο Β’, ώρα έναρξης 20.00 και για τους 2 ομίλους. Το 
«Practice» θα αρχίζει η ώρα 19.45 και θα διαρκεί 15 λεπτά. 

 

Εγγραφή Ομάδων 

Οι ομάδες δικαιούνται να εγγράψουν στο δυναμικό τους από 4 μέχρι 7 
παίχτες.  

Δικαίωμα εγγραφής ομάδας: €40,00 

Το κόστος των παιχνιδιών ανά αγωνιστική ορίστηκε στα €35,00 για κάθε 
ομάδα (ανεξαρτήτως αν η ομάδα δεν παρουσιαστεί). 

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από το δικαίωμα 
εγγραφής της ομάδας €40,00 και από την ετήσια συνδρομή €15,00 ανά 
παίχτη (€8,00 για άτομα κάτω των 18 ετών)  

Εγγραφές γίνονται στα εξουσιοδοτημένα από το συμβούλιο άτομα Νίκο 
Ανδρέου και Μιχάλη Σοφρωνίου.  



Πρωτάθλημα 

Το πρόγραμμα του πρωταθλήματος θα ανακοινωθεί όταν εγγραφούν 
όλες οι ομάδες και οι παίχτες που θα συμμετέχουν. Το πρωτάθλημα θα 
διεξαχθεί σε 3 γύρους, με σύνολο 3 παιχνίδια ανά αγωνιστική. 

 

Handicap 

Το handicap υπολογίζεται με τη φόρμουλα (180 – μέσος όρος) Χ 50%. 
Μέγιστος αριθμός handicap ορίζεται στις 20 κορύνες. Για παράδειγμα, 
παίχτης με μέσο όρο 170: (180 – 170) Χ 50% = 5 κορύνες handicap. 
Παίχτης με μέσο όρο 140: (180 – 140) Χ 50% = 20 κορύνες handicap.  

Blind 

Το blind score για παίχτη που απουσιάζει ορίζεται στο 120. 

Αριθμός Παιχτών 

Σε κάθε παιχνίδι αγωνίζονται 4 παίχτες με δικαίωμα αλλαγών πριν από  
την έναρξη κάθε παιχνιδιού. 

Σύστημα Βαθμολογίας 

• 1 βαθμός για κάθε κερδισμένο παιχνίδι (συμπεριλαμβάνεται το 
handicap) 

• 1 βαθμός στο σύνολο κορυνών των 3ων παιχνιδιών. 

(συμπεριλαμβάνεται το handicap) 
 
ΣΥΝΟΛΟ: 4 βαθμοί ανά αγωνιστική 
Σε περίπτωση ισοπαλίας, οι ομάδες κερδίζουν από μισό βαθμό. 

 

 

 



Πρωταθλητής Ομίλου 

Η ομάδα που με το τέλος των αγωνιστικών έχει τους περισσότερους 
βαθμούς θα είναι και η πρωταθλήτρια. Σε περίπτωση ισοπαλίας, 
πρωταθλήτρια ομάδα θα είναι αυτή με τις περισσότερες κορύνες μεταξύ 
των ομάδων που ισοβαθμούν στη πρώτη θέση. 

Πρωταθλητής Πρωταθλήματος 

Οι πρωταθλήτριες ομάδες των 2 ομίλων θα αγωνιστούν σε 2 αγώνες 
μεταξύ τους, πρωταθλήτρια ομάδα είναι η ομάδα με τους 
περισσότερους βαθμούς στους αναμεταξύ τους αγώνες, σε περίπτωση 
ισοβαθμίας πρωταθλήτρια ομάδα είναι η ομάδα με τις περισσότερες 
κορύνες αναμεταξύ τους αγώνες. 

Επικοινωνία 

Υπεύθυνο άτομο επικοινωνίας για κάθε ομάδα ορίζεται ο αρχηγός της 
ομάδας, σε περίπτωση αλλαγής ατόμου επικοινωνίας θα πρέπει να 
δηλωθεί στο συμβούλιο πρωταθλήματος. 

Ανακοινώσεις  

Όλες οι ανακοινώσεις θα αναρτούνται στις πινακίδες που βρίσκονται 
στους αγωνιστικούς χώρους στην ιστοσελίδα του Συλλόγου  
http://www.rocknbowl.com.cy/English/Competitions/RNBBowlersClub/R
NBClub.html και στην σελίδα κοινωνικής δικτύωσης του Συλλόγου 
https://www.facebook.com/RockNBowlBowlersClub?ref=hl 

 

Όροι και κανονισμοί 

Το συμβούλιο έχει το δικαίωμα αλλαγής της προκήρυξης όσο αφορά τα 
τεχνικά θέματα διεξαγωγής του πρωταθλήματος και τη σωστή 
εξυπηρέτηση των μελών μας. 
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