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ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ “Α.Σ.Μ ΔΑΦΝΗΣ”  

2021-2022 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αθλητές του σωματείου καθώς και τα 

μέλη με κάρτα D της EOAA, κατόπιν έγκρισης του ΔΣ του σωματείου.  

2. Το πρωτάθλημα είναι μικτό με handicap (αβαντάζ), όπου θα παίζονται 3 (τρία) 

παιχνίδια κάθε αγωνιστική και θα αποτελείται από 20 συνολικά ομάδες, 

χωρισμένες σε 2 γκρουπ, έχοντας 3 βασικούς παίχτες η κάθε μία.  

3. Θα διεξάγεται κάθε Δευτέρα ως εξής: Οι 10 ομάδες (με τους αριθμούς 1-10) 

θα παίζουν πάντα βάση του προγράμματος των διαδρόμων στους διαδρόμους 

1-10 και ώρα 18:30 και οι υπόλοιπες 10 ομάδες (με τους αριθμούς 11-20), 

στους διαδρόμους 1-10 και ώρα 20:45  (όπου στο report θα εμφανίζονται οι 

διάδρομοι από το 11-20). 

4. Η κάθε ομάδα μπορεί να έχει μέχρι 3 αναπληρωματικούς παίχτες. Οι παίχτες 

αυτοί (από τη στιγμή που θα δηλωθούν/παίξουν σε μία ομάδα ΔΕΝ μπορούν 

να είναι και στο δυναμικό κάποιας άλλης συγχρόνως, μόνο να μεταφερθούν 

μετά από απόφαση της επιτροπής του πρωταθλήματος. Θα πρέπει λοιπόν οι 

αρχηγοί των ομάδων να φροντίσουν να εξασφαλίσουν αναπληρωματικούς 

παίχτες. 

5. Προκειμένου η ομάδα να κερδίσει πόντους, σε κάθε αγωνιστική πρέπει να 

παίζουν τουλάχιστον δυο (2) από τους  παίχτες της. Σε περίπτωση που 

εμφανιστεί ένας (1) παίχτης/τρια, είτε δεν εμφανιστεί κανένας (BYE team), 

Κανένας βαθμός δεν δίδεται ανεξαρτήτου αποτελέσματος. – ΠΡΟΣΟΧΗ- 

6. Το πρωτάθλημα ξεκινάει στις 11 Οκτωβρίου 2021 και θα υπάρχουν 30 

αγωνιστικές για την 1η φάση έχοντας 7 «κοψίματα/διαιρέσεις»  βαθμών (μετά 

το πέρας ΚΑΙ της 4ης , 8ης, 12ης , 16ης , 20ης ,24ης , και 28ης αγωνιστικής), και στη 

συνέχεια άλλες 3 αγωνιστικές για τον Τελικό με το σύστημα Petersen για την 

2η φάση ΚΑΙ για τα δυο (2) γκρουπ, με διαφορετικό τρόπο βαθμολογίας, και το 

Κύπελλο Super Cup που καθιερώνεται να διεξάγεται από εφέτος. 

7. Το πρωτάθλημα ΔΕΝ είναι με «αντίπαλο», αλλά η βαθμολογία θα προκύπτει, 

από τις εκάστοτε συνολικές κορύνες (καθαρές μαζί με το hdcp) των τριών 

παιχτών της ανά παιχνίδι ΚΑΙ από το γενικό σύνολο (ΣΕΤ). (Άρθρο #24) 

8. Η κάθε ομάδα θα πρέπει στην 1η αγωνιστική να έχει δηλώσει αρχηγό και όνομα 

ομάδος. 

9. Οι αρχηγοί των ομάδων είναι υπεύθυνοι για τη σωστή διεξαγωγή και τη πιστή 

τήρηση των κανονισμών του πρωταθλήματος. – ΠΡΟΣΟΧΗ – 

10. Οι αρχηγοί των ομάδων είναι επίσης υπεύθυνοι για την συλλογή των 

χρημάτων από τους παίχτες τους, όπου θα παραδίδονται στον ταμία του Δ/Σ 

(ή στον αντικαταστάτη του, καθ’ υπόδειξη του Δ/Σ) όταν τους ζητηθεί. 



11. Σε περίπτωση απουσίας αρχηγού, αντικαταστάτης αυτού αναλαμβάνει ο 

μεγαλύτερος μέσος όρος της ομάδας  - ΠΡΟΣΟΧΗ- 

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

πιθανώς προκύψουν καθ’ όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος και πιθανώς 

δεν καλύπτονται από το παρόν, υπεύθυνη για την επίλυσή τους είναι η 

επιτροπή πρωταθλήματος, της οποίας οι από κοινού αποφάσεις είναι 

τελεσίδικες και θα δίδονται ΜΟΝΟ από και προς τους αρχηγούς των ομάδων. 

13. Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι κάποιος παίζει επίτηδες άσχημα η χωρίς 

λόγο προκειμένου να διαμορφώσει μεγαλύτερο Handicap (αβαντάζ), θα 

αποβάλλεται από το πρωτάθλημα αμέσως, καθώς επίσης θα υπάρξουν 

κυρώσεις σε περίπτωση βωμολοχίας παίχτη ή απρεπή συμπεριφορά, 

παρότρυνσης ή  παρακίνησης παίχτη για αλλοίωση αποτελέσματος, έντονης 

παρατήρησης / αντιπαράθεσης μεταξύ μελών ή  οποιουδήποτε διαπληκτισμού  

(μεταξύ παίχτη ή ακόμα και φιλάθλου), κατά την διάρκεια του αγώνα. Οι 

παραβάτες θα παραπέμπονται στην πειθαρχική επιτροπή – ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΟΧΗ- 

14. Αναβολή αγωνιστικής ομάδας, θα μπορεί να δίδεται ΜΟΝΟ σε ιδιάζουσα 

περίπτωση που θα κρίνει η επιτροπή πρωταθλήματος, και μέχρι τρεις (3) 

φορές καθ’ όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος, καθώς επίσης για αναβολές 

μεμονωμένων παιχτών θα πρέπει να υπάρχει πρωτίστως η έγκριση του Δ/Σ. 

Για κάθε αναβολή θα ΠΡΕΠΕΙ να ενημερώνεται γραπτώς το σωματείο στο 

asmdafni@hotmail.com με την νέα ημερομηνία που θα παίξετε έπειτα από 

συνεννόηση με τον κ. Μουρτζάκη.  

15. Σε περίπτωση αναβολής κάποιας ομάδας, η αγωνιστική θα διεξάγεται με 

συντηρημένους τους διαδρόμους με το λάδωμα του Πρωταθλήματος, 

ενημερώνοντας τουλάχιστον 48 ώρες πριν την διεξαγωγή της 

προγραμματισμένης αγωνιστικής, τον υπεύθυνο της αίθουσας προκειμένου 

να βρεθεί κοινή/αποδεκτή ημερομηνία και ώρα, για να διεξαχθεί η αναβολή, 

ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ. -ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ.! 

16.   Η συντήρηση των διαδρόμων θα γίνεται στην αρχή κάθε αγωνιστικής 

17. Το πρωτάθλημα χωρίζεται σε 2 φάσεις 

 

• 1η Φάση: 

a) Οι ομάδες θα παίξουν 4 (σχεδόν) γύρους των 7 αγωνιστικών 

(30 αγωνιστικές στο σύνολο) με σκοπό να συγκεντρώσουν 

όσους περισσότερους βαθμούς μπορούν. 

b) Μετά το τέλος του εκάστοτε «κοψίματος/διαίρεσης» (δηλ. 

μετά ΚΑΙ την 4ης , 8ης, 12ης , 16ης , 20ης ,24ης , και 28ης αγωνιστική 

οι βαθμοί θα διαιρούνται στα δυο (2), όπου θα προστίθενται 

μαζί και οι βαθμοί της εκάστοτε επόμενης αγωνιστικής 

c) Μετά το τέλος των 30 συνολικών αγωνιστικών (30/05/2022) οι 

βαθμοί που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή 

μηδενίζονται. 

 

• 2η Φάση – Play-Off /ΤΕΛΙΚΟΣ: (06/06/2022) 



a) Μετά το τέλος της 1ης φάσης, οι πρώτες 10 βαθμολογικά  

ομάδες της κατάταξης, θα παίξουν 9 παιχνίδια μοιρασμένα σε 

3 αγωνιστικές για τον τελικό, που θα διεξαχθεί με το σύστημα 

Petersen, προκειμένου να βγει η πρωταθλήτρια ομάδα. Το ΙΔΙΟ 

θα συμβεί και με τις υπόλοιπες 10 ομάδες που υπολείπονται 

αντίστοιχα, προκειμένου να διασφαλίσουν τις 3 πρώτες θέσεις 

για τη συμμετοχή τους στο Royal Super Cup που θα 

ακολουθήσει.  

b) Οι δέκα (10) ομάδες, ΚΑΙ από τα δυο γκρουπ αντίστοιχα, θα 

ξεκινήσουν τα play-offs,  (για το πρώτο ΜΟΝΟ παιχνίδι), με 

τους κάτωθι βαθμούς: η 1η  ομάδα με +10 βαθμούς, η 2η 

ομάδα με +8 βαθμούς, η 3η με +7 βαθμούς, η 4η με +6.5 

βαθμούς, η 5η με +6 βαθμούς, η 6η με +5.5 βαθμούς, η 7η με 

+5 βαθμούς, η 8η με +4.5, η 9η με +4 βαθμούς και η 10η με 

+3.5βαθμούς  

c) H νίκη θα αποδίδει στην ομάδα τρείς (3) βαθμούς, η ισοπαλία 

ένα (1) βαθμό και η ήττα μηδέν (0) βαθμούς.  

(Σε περίπτωση ισοβαθμίας μετράνε οι περισσότερες συνολικές 

κορύνες με το HDCP) 

d) Η ομάδα με τις περισσότερες νίκες θα είναι και η 

πρωταθλήτρια ομάδα για την περίοδο 2021-2022 

 

ΚΥΠΕΛΛΟ - SUPER CUP 

Μετά και το πέρας της 2ης φάσης των δυο (2) γκρουπ του Petersen, οι τρείς (3) πρώτες 

ομάδες και από τα δυο γκρουπ, θα σε μια αγωνιστική 5 παιχνίδια με το σύστημα 

Petersen (η νίκη 3 βαθμοί, ισοπαλία 2 και η ήττα 1 βαθμό,) προκειμένου να 

αναδειχθεί η κυπελλούχος ομάδα της περιόδου 2021 – 2022, λαμβάνοντας ένα 

SUPER CUP Έπαθλο με το όνομα τόσο της ομάδας όσο και των παιχτών της, το οποίο 

θα παραμένει στην αίθουσα για όλες τις επόμενες χρονιές που θα ακολουθήσουν και 

θα συμπληρώνεται (το όνομα και η χρονολογία) από την εκάστοτε νικήτρια ομάδα.  

 

HANDICAP (Αβαντάζ) ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΧΤΩΝ 

Handicap Ομάδας 

18. Το Handicap  της ομάδας είναι το σύνολο του handicap των παιχτών της. 

19. Ανώτατο όριο handicap ομάδας (ανεξαρτήτου φύλλου) είναι 90 κορύνες σε 

κάθε παιχνίδι. 

Handicap Παιχτών 

20. Το Handicap του κάθε παίχτη είναι το 100% της διαφοράς μεταξύ του μέσου 

του όρου και του 190. 



21. Το ανώτατο όριο handicap κάθε παίχτη/ παίχτριας είναι 30 κορύνες σε κάθε 

παιχνίδι,  

22. Η πρώτη αγωνιστική θα διεξαχθεί για όλες τις ομάδες χωρίς Μ/Ο και Hdcp, το 

οποίο  θα διαμορφωθεί ανάλογα μετά το πέρας της αγωνιστικής.  Η 2η 

αγωνιστική θα ξεκινήσει με τους αναδιαμορφωμένους Μ/Ο και Hdcp 

αντίστοιχα.  

23. Για τους πρωτοεμφανιζόμενους και ΜΟΝΟ παίχτες/τριες στο πρωτάθλημα, 

ισχύει ότι αφού διεξάγουν τα 3 πρώτα παιχνίδια, θα διαμορφωθεί αντίστοιχα 

ο Μ/Ο τους και το Hdcp. Μέχρι να συμβεί αυτό,  οι συγκεκριμένοι στο φύλλο 

αγώνων θα εμφανίζονται με  0 Hdcp και Μ/Ο  

•  Διευκρινίζεται ότι για την 1η και ΜΟΝΟ αγωνιστική του 

πρωταθλήματος παίχτης/τρια που δεν έχει παρουσιαστεί στην ομάδα 

του/της, μπορεί ο αρχηγός της ομάδας να τον χρησιμοποιήσει σαν 

Blind (εφόσον δεν συμπληρώνονται οι 3 κανονικοί παίχτες), δίνοντάς 

του /της 15 Hdcp (175 Μ/Ο). 

• Στη περίπτωση απουσίας κάποιου παίχτη από την ομάδα του (blind) 

τότε αφαιρούνται δέκα (10) κορύνες από τον Μ.Ο. του, ενώ το HDCP 

δεν αλλάζει, καθώς επίσης το blind θα πληρώνεται και ο παίχτης την 

επόμενη αγωνιστική θα λαμβάνει 3 δωρεάν παιχνίδια αντίστοιχα.   

• Στην περίπτωση που ο ίδιος αθλητής απουσιάσει για 2η συνεχόμενη 

αγωνιστική θα αφαιρούνται επιπλέον άλλες 10 κορύνες.. κ.ο.κ.  

Παράδειγμα: α) Μ/Ο 180, β) απών 1η αγωνιστική Μ/Ο=>180-10=170 

γ) απών για 2η συνεχόμενη αγωνιστική Μ/Ο=>180-10-10=160 κ.ο.κ.  

 

ΟΜΑΔΙΚΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (1Η Φάση) 

24. Για το ΚΑΘΕ ΕΝΑ παιχνίδι , οι βαθμοί καθορίζονται από το σύνολο των 

καθαρών κορυνών μαζί με το hdcp των 3ων παιχτών και έχουν ως ακολούθως: 

 

450 – 480 =  1  

481 – 510 =  2  

511 – 570 =  3  

571 – 630 =  4  

631 – 720 =  6  

721 – 810 =  8  

811 – 900 = 10  

 

Και για το ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ κορυνών των 3ων παιχνιδιών (με το hdcp), “SET”, 

η βαθμολογία έχει ως ακολούθως:    

 

1350 – 1440 =  1  

1441 – 1530 =  2 

1531 – 1710 =  4 



1711 – 1890 =  6 

1891 – 2160 =  8 

2161 – 2430 = 10 

2431 – 2700 = 14 

 

• Ο Μέσος Όρος της ομάδας είναι το άθροισμα του Μ/Ο όλων των 

παιχτών της 

25. Η βαθμολογία και κατά συνέπεια οι θέσεις των ομάδων γενικά, καθορίζεται 

από τους εκάστοτε βαθμούς που θα κερδίζονται καθ’ όλη την διάρκεια της 1ης 

φάσης. Μετά από την διαίρεση των βαθμών, το αποτέλεσμα θα 

στρογγυλοποιείται είτε στο κοντινότερο ακέραιο νούμερο, είτε σε δεκαδικό 

(π.χ. ,5). 

26. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προηγούνται : α) οι συνολικές κορίνες + το hdcp της 

ομάδας. Το ίδιο ισχύει και για τους παίχτες της. 

27. Μετά το πέρας της 28ης αγωνιστικής της 1ης φάσης, παίχτης που ΔΕΝ έχει έστω 

και 1 παιχνίδι στο ενεργητικό του ΔΕΝ μπορεί να συμμετάσχει βαθμολογικά 

(ούτε σαν αναπληρωματικός στο μέλλον) στην σύνθεση κάποιας ομάδας από 

εκείνη τη στιγμή έως το τέλος και των Play-Off του Πρωταθλήματος. Μπορεί 

όμως να παίξει σαν PACER, καθώς επίσης ΔΕΝ θα μπορεί να προστεθεί άλλος 

παίχτης στην σύνθεση οποιασδήποτε ομάδας. Σε διαφορετική περίπτωση και 

εφόσον χρειαστεί κάτι τέτοιο, υπεύθυνη για την επίλυσή του είναι η επιτροπή 

πρωταθλήματος. 

28. Στο τέλος της πρώτης φάσης του  πρωταθλήματος , ο αθλητής/τρια χρειάζεται 

(αυστηρά) να έχει τουλάχιστον 57 παιχνίδια στο ενεργητικό του (περίπου τα 

2/3 δηλ.) για να αναγνωριστεί α) ο Μ.Ο. του και β) να δικαιούται να συμμετέχει 

στις απονομές που θα γίνουν στο τέλος 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ 
 

29. Είναι υποχρέωση του κάθε ενός παίχτη/τριας να ενημερώνεται ΠΑΝΤΑ και 

πρώτα απ’ όλα από τον πίνακα ανακοινώσεων της αίθουσας ή/και από την 

ιστοσελίδα (www.royalbowling.gr) , ή/και από το facebook / ιστοσελίδα του 

Α.Σ.Μ. ΔΑΦΝΗ (www.asmdafni.gr) για τα δρώμενα γενικά του Σωματείου – και 

όχι μόνο-  

30. Είναι επίσης υποχρέωση του  κάθε παίχτη/τριας να ελέγχει τόσο τα ατομικά 

του σκορ (της αγωνιστικής που πέρασε), όσο και την βαθμολογία. Σε 

περίπτωση που διεξαχθεί η «επόμενη» αγωνιστική και δεν έχει ενημερωθεί 

πρωτίστως ο κ. Δαρζέντας, η πιθανή επίλυση του προβλήματος η του λάθους 

ίσως και να μην μπορεί να διορθωθεί. ΠΡΟΣΟΧΗ..!! 

31. Σε περίπτωση που για τον οποιοδήποτε λόγο συμπέσει αγωνιστική με άλλες 

υποχρεώσεις του σωματείου, η επιτροπή πρωταθλήματος θα ενημερώνει για 

τυχόν αλλαγές στις ημερομηνίες των αγωνιστικών. 

http://www.royalbowling.gr/
http://www.royalbowling.gr/
http://www.royalbowling.gr/
http://www.royalbowling.gr/
http://www.royalbowling.gr/
http://www.royalbowling.gr/


32. Σε περίπτωση που η αίθουσα αναλάβει την διεξαγωγή Πανελληνίου 

Πρωταθλήματος της ΕΟΑΑ που δεν γνώριζε, ή την οποιαδήποτε άλλη 

υποχρέωση, θα μεταφερθεί η συγκεκριμένη αγωνιστική του Πρωταθλήματος 

στην αμέσως επόμενη διαθέσιμη εβδομάδα. 

33. Σε περίπτωση που παίχτης/τρια που έχει διαμορφώσει Μ/Ο και hdcp επιθυμεί 

να μεταφερθεί στο δυναμικό μίας άλλης ομάδας για τον οποιοδήποτε λόγο, 

μπορεί να το κάνει,  ενημερώνοντας πρώτα απ’ όλους τον κ. Δαρζέντα για την 

επικείμενη αλλαγή και ΜΙΑ φορά μόνο  

34. Σε περίπτωση που παίχτης χρειάζεται να παρευρεθεί σε επίσημο 

(αναγνωρισμένο) αγώνα και δεν μπορεί να συμμετέχει σε κάποια αγωνιστική 

του πρωταθλήματος, δικαιούται η ομάδα του να ζητήσει αναβολή. 

35. Από την στιγμή που οι υπεύθυνοι της αίθουσας «ανοίγουν» τούς διαδρόμους 

στις 18:30 η στις 20:45 (μετά το πέρας του απογευματινού πρωταθλήματος) 

όλες οι ομάδες ξεκινούν τις 10λεπτες δοκιμαστικές μπαλιές. Όταν η ώρα 

τελειώσει θα πρέπει ΟΛΕΣ οι ομάδες να ξεκινήσουν τον αγώνας τους, δίχως να 

περιμένουν κάποιον ή κάποιους που τυχόν έχουν αργήσει να προσέλθουν. Σε 

περίπτωση που υπάρξει «καθυστερημένος» παίχτης/τρια (στο 1ο ΠΑΝΤΑ 

παιχνίδι) μπορεί να συμμετάσχει στο «τρέχον» παιχνίδι, αν και εφόσον ΔΕΝ 

έχει ολοκληρώσει ΚΑΙ το 3ο Frame η ομάδα που αγωνίζεται στο ίδιο ζευγάρι 

διαδρόμων. Σε περίπτωση που εμφανιστεί μετά το 3ο frame,  μπορεί να 

αγωνιστεί,  είτε από το frame που ήρθε είτε από την  αρχή του επόμενου 

παιχνιδιού (αν υπάρχει) -ΠΡΟΣΟΧΗ- 

36. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν περισσότεροι από 3 παίχτες στο φύλλο 

αγώνος, το σύστημα αθροίζει αυτόματα ΜΟΝΟ τους 3 πρώτους, προκειμένου 

να φαίνεται ο Μ/Ο ομάδας και το συγκεντρωτικό Hdcp. Αν επιλέξει ο αρχηγός 

της ομάδας να παίξει κάποιος παίχτης που είναι π.χ 5ος ή 6ος στο δυναμικό της 

ομάδας του της συγκεκριμένης αγωνιστικής, θα πρέπει να διορθώσει το 

συγκεντρωτικό hdcp που αναγράφεται επάνω στο φύλλο αγώνος. -ΠΡΟΣΟΧΗ- 

37. Όπως επίσης και στην περίπτωση που κάποιος παίχτης ΔΕΝ έχει εμφανιστεί, ο 

αρχηγός θα πρέπει να αναγράψει επάνω στο φύλλο αγώνος – δίπλα από το 

όνομα του παίχτη που λείπει- την λέξη BLIND ή ΑΠΩΝ και να συμπληρώσουν 

τα παιχνίδια του με τον Μ/Ο του -10 κορύνες. 

38. Διευκρινίζεται ότι : παίχτης/τρια που έχει δηλωθεί μεν αλλά ΔΕΝ έχει παίξει 

τουλάχιστον 3 παιχνίδια, ΔΕΝ μπορεί να εμφανιστεί ΠΟΤΕ σαν BLIND, ούτε να 

λογίζεται στο δυναμικό της ομάδας. ΠΡΟΣΟΧΗ. Εξαίρεση στον κανόνα αυτόν η 

1η αγωνιστική 

39. Αναβολή που ΤΕΛΙΚΑ ΔΕΝ τυχαίνει να διεξαχθεί ΜΙΑ ημέρα πριν την ‘έναρξη 

της επόμενης (για τον οποιοδήποτε λόγο) και έρθει η ΕΠΟΜΕΝΗ αγωνιστική 

εξακολουθώντας να υπάρχει εκκρεμότητα,  η ομάδα ΔΕΝ παίρνει ΚΑΝΕΝΑΝ 

απολύτως βαθμό. ΠΡΟΣΟΧΗ. 

40. Όποια αναβολή ομάδας τυχόν υπάρξει, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ θα διεξάγεται το 

ΑΡΓΟΤΕΡΟ μέχρι ΜΙΑ ημέρα ΠΡΙΝ την έναρξη της επόμενης αγωνιστικής. 

Μεμονωμένες / ατομικές αναβολές επι της αρχής ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές, 

εκτός κι αν εγκριθεί από το Δ/Σ. 



41. Με τα το πέρας κάθε αγωνιστικής τα σκορ και οι βαθμολογίες των ομάδων θα 

«ανεβαίνουν» στην ιστοσελίδα της Royal Bowling  

(http//www.royalbowling.gr) , όπου ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να τα 

βλέπει μέσω του Ιντερνέτ. 

42. Οι Μ/Ο (ομάδας + παιχτών), καλύτερο παιχνίδι (ίδιο), καλύτερο ΣΕΤ (ίδιο),  

καλύτερος βελτιωμένος Μ/Ο, σταματάνε να υπολογίζονται στο τέλος της 1ης 

φάσης. 

43. Στα play-offs , οι συνθέσεις των ομάδων παραμένουν ΩΣ ΕΙΧΑΝ μέχρι ΚΑΙ την 

28η αγωνιστική χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης νέου παίχτη/τριας. 

-ΠΡΟΣΟΧΗ- 

44. Αποκλειστικά αρμόδιοι για τις ομάδες είναι το Δ/Σ και η αγωνιστική επιτροπή, 

και καμία αλλαγή, προσθήκη ή/και επέμβαση στα αγωνιστικά δρώμενα δεν 

μπορεί να γίνεται από τρίτους. Στην περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο είναι 

στην ευχέρεια και στην κρίση του ΔΣ να αποβάλλει ομάδα, να αλλάξει 

βαθμολογία η να τιμωρήσει παίχτη/τρια που δεν ακολούθησε την τυπική 

διαδικασία. Μετά την ολοκλήρωση και της 3ης αγωνιστικής δεν μπορεί να 

προστεθεί καμία άλλη ομάδα μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος, εκτός κι αν 

συντρέχουν κάποιοι ειδικοί λόγοι  

45.  Για οποιοδήποτε θέμα προκύψει – που δεν αναφέρεται στον παρόν 

Κανονισμό - ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ: η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ του Σωματείου Α.Σ.Μ. ΔΑΦΝΗΣ, είναι η κα. Βασιλική 

Παντιέρα και ο κ. Αρβανίτης Γεώργιος, σε συνεργασία με τον κο ΤΑΚΗ 

ΔΑΡΖΕΝΤΑ. Υπεύθυνος αναβολών (επικοινωνία για νέα ημερομηνία κτλ): κ. 

Στυλιανός Μουρτζάκης 

End.-  

ΕΠΑΘΛΑ 
 

Ομαδικά  
 1η  θέση Κύπελλα       

 2η  θέση Κύπελλα        

 3η  θέση Κύπελλα      

  

Ατομικά   
 1ος Μ.Ο. (ανδρών- γυναικών) : Κύπελλα  

 2ος Μ.Ο. (ανδρών- γυναικών) : Μετάλλια  

 3ος Μ.Ο. (ανδρών- γυναικών) : Μετάλλια  

 Κύπελλα για το Καλύτερο Ατομικό παιχνίδι (χωρίς HDCP) Ανδρών – Γυναικών   (1η, 

2η, 3η Θέση)  

 Κύπελλα για το Καλύτερο Ατομικό ΣΕΤ (χωρίς HDCP) Ανδρών – Γυναικών  (1η, 2η, 

3η Θέση)  

 



ΚΥΠΕΛΛΟ - Super Cup 
1η θέση μετάλλια   και αποτύπωση της ομάδας στο Κύπελλο Σωματείου 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

 

11/10/2021  07/02/2022 

18/10/2021  14/02/2022 

25/10/2021  21/02/2022 

01/11/2021  28/02/2022 

08/11/2021  14/03/2022 

15/11/2021  21/03/2022 

22/11/2021  28/03/2022 

29/11/2021  04/04/2022 

06/12/2021  11/04/2022 

13/12/2021  18/04/2022 

20/12/2021  02/05/2022 

10/01/2022  09/05/2022 

17/01/2022  16/05/2022 

24/01/2022  23/05/2022 

31/01/2022  30/05/2022 

 

ΤΕΛΙΚΟΣ 10 + 10 ΟΜΑΔΩΝ (Petersen) 

 

(1η αγωνιστική)  06/06/2022 

(2η αγωνιστική)  20/06/2022 

(3η αγωνιστική)  27/06/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΒΑΘΜΟΙ 
 

Για το ΚΑΘΕ ΕΝΑ παιχνίδι , οι βαθμοί καθορίζονται από το σύνολο των 

καθαρών κορυνών μαζί με το hdcp των 3ων παιχτών και έχουν ως ακολούθως: 

 

450 – 480 =  1  

481 – 510 =  2  

511 – 570 =  3  

571 – 630 =  4  

631 – 720 =  6  

721 – 810 =  8  

811 – 900 = 10  
 

Και για το ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ κορυνών των 3ων παιχνιδιών (με το hdcp), “SET”, 

η βαθμολογία έχει ως ακολούθως:    

 

1350 – 1440 =  1  

1441 – 1530 =  2 

1531 – 1710 =  4 

1711 – 1890 =  6 

1891 – 2160 =  8 

2161 – 2430 = 10 

2431 – 2700 = 14 
.end 


