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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2021-2022 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ & ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ  

Το σωματείο της Δάφνης για την αγωνιστική χρονιά 2021-2022 ανακοινώνει την 
συμμετοχή της στο Πανελλήνιο Ομαδικό Πρωτάθλημα 2021-2022, που διοργανώνει 
η Ε.Ο.Α.Α., με δύο (2) αντρικές ομάδες και δύο (2) γυναικείες ομάδες. 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΡΩΝ 

Αθλητές ανά ομάδα: 6 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, Προκριματική Φάση, Ομαδικού Ανδρών Α Περιφέρειας 

14-20 Φεβρουαρίου 2022 – Cosmos Bowling 

Πανελλήνιο Ομαδικό Πρωτάθλημα Ανδρών - Τελικά 

08-10 Απριλίου 2022 – Spata Sports Park 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

Αθλήτριες ανά ομάδα: 6 (4 + 2 αναπληρωματικές) 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, Προκριματική Φάση, Ομαδικού Γυναικών Α Περιφέρειας 

28-30 Ιανουαρίου Απριλίου 2022 – Strike Bowling 

Πανελλήνιο Ομαδικό Πρωτάθλημα Γυναικών  

22 Απριλίου-1 Μαΐου 2022 – Cosmos Bowling 

 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στην επιλογή Αθλητών/αθλητριών 

ΑΝΤΡΕΣ 

 Αθλητές του Α.Σ.Μ. Δάφνης με ενεργή κάρτα τύπου Α. 
 Συμμετοχή σε τουλάχιστον τέσσερις (4) σταθμούς/διοργανώσεις της E.O.A.A. 
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 Συμμετοχή σε τουλάχιστον έντεκα (11) αγωνιστικές του πρωταθλήματος του 
σωματείου έως 17/1/2022.  

 Συμμετοχή στα Trials (θα ανακοινωθούν οι ημερομηνίες) – Μόνο για τους είκοσι 
(20) πρώτους της πρώτης φάσης. 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

 Αθλήτριες του Α.Σ.Μ. Δάφνης με ενεργή κάρτα τύπου Α. 
 Συμμετοχή σε τουλάχιστον τέσσερις (4) σταθμούς/διοργανώσεις της E.O.A.A. 
 Συμμετοχή σε τουλάχιστον εννέα (9) αγωνιστικές του πρωταθλήματος του 

σωματείου έως  20/12/2021.  

 

2. Τρόπος Επιλογής Αθλητών & Αθλητριών 

ΑΝΤΡΕΣ   

(Υπεύθυνοι αντρικής ομάδας – Παχούλης Βρεττός & Παρασάκης Σταύρος) 

Πρώτη Φάση – Συμμετέχουν όλοι οι άντρες με ενεργή κάρτα Α 
Για την επιλογή των αθλητών θα υπολογιστούν:  
 Το σύνολο των κορυνών των 4 σταθμών (24 παιχνίδια) του πανελληνίου 

ατομικού πρωταθλήματος της ΕΟΑΑ.  
 Το σύνολο των κορυνών των 8 καλύτερων αγωνιστικών (24 παιχνίδια) του 

πρωταθλήματος της Δάφνης (έως και 17/1/2022).. 
Από το άθροισμα αυτών των κορυνών, οι 20 πρώτοι ΜΟΝΟ θα συνεχίσουν στην Δεύτερη 
Φάση - Διαδικασία TRIALS 
 
Δεύτερη Φάση – Συμμετέχουν οι 20 πρώτοι άντρες της πρώτης φάσης 
 Τα TRIALS θα είναι δύο (2) αγωνιστικές των έξι (6) παιχνιδιών και θα 

διεξαχθούν σε δύο (2) διαφορετικές ημέρες και σε διαφορετικά λαδώματα.  
 Οι κορύνες από την πρώτη φάση, συνεχίζουν να υπολογίζονται για την 

τελική κατάταξη.  
 Οι δώδεκα (12) πρώτοι αθλητές που θα προκύψουν από το άθροισμα των 

24 παιχν. Ε.Ο.Α.Α + 24 παιχν. Δάφνη + 12 παιχνίδια TRIALS, θα 
αντιπροσωπεύσουν τις ομάδες του σωματείου (1ος έως 6ος η πρώτη ομάδα 
και 7ος έως 12ος η δεύτερη ομάδα)  

 
Σύνολο παιχνιδιών: 60 [ΕΟΑΑ (24) Πρωτάθλημα Δάφνης (24) Trials (12)] 

 

(Αν οι συμμετοχές των αντρών δεν ξεπερνούν τους 12 αθλητές, η διαδικασία των TRIALS δεν 
θα πραγματοποιηθεί και οι θέσεις στην ομάδα θα υπολογιστούν μόνο από το αποτέλεσμα της 
Πρώτης Φάσης)  
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ΓΥΝΑΙΚΕΣ  

(Υπεύθυνος Γυναικείας ομάδας Λυρατζής Κωνσταντίνος – Ζώης Νικόλαος) 

Για την επιλογή των γυναικών θα υπολογιστούν:  
 Το σύνολο των κορυνών των τεσσάρων (4) σταθμών (24 παιχνίδια) του 

πανελληνίου ατομικού πρωταθλήματος της ΕΟΑΑ.  
 Το σύνολο των κορυνών των οχτώ (8) καλύτερων αγωνιστικών (24 

παιχνίδια) του πρωταθλήματος της Δάφνης (έως και 20/12/2021).  
Το άθροισμα των παραπάνω θα ορίσει την τελική κατάταξη (1η έως 6η η πρώτη 
ομάδα και 7η έως 12η η δεύτερη ομάδα) .  
 
Σύνολο παιχνιδιών: 48 παιχνίδια [ΕΓΟ (24) Πρωτάθλημα Δάφνη (24)]  
(Αν οι συμμετοχές των αθλητριών δεν ξεπερνούν τις 12 αθλήτριες, μπορεί να εξαιρεθεί ο κανόνας 
των 8 αγωνιστικών του πρωταθλήματος, σημειώνεται ότι οι τέσσερις (4) σταθμοί της ΕΟΑΑ είναι 
υποχρεωτικοί. Σε κάθε περίπτωση, οι αθλήτριες που δεν πληρούν τον κανόνα των απαραίτητων 
αγωνιστικών του Πρωταθλήματος της Δάφνης, μπορούν έπειτα από απόφαση του Δ.Σ. και του 
υπεύθυνου της Ομάδας, να συμπεριληφθούν αποκλειστικά στην ΔΕΥΤΕΡΗ ομάδα, ασχέτου μέσου 
όρου στην ΕΟΑΑ.  

 

Σημείωση: Το πρόγραμμα αυτό επιλογής αθλητών και αθλητριών δημιουργήθηκε 
βασισμένο στο αναρτημένο αγωνιστικό πρόγραμμα της ΕΟΑΑ. Σε περίπτωση 
μετατροπής του προγράμματος της ΕΟΑΑ ή ακυρώσεων αγωνιστικών (σταθμών ή 
Πρωταθλήματος Δάφνης), το πρόγραμμα επιλογής αθλητών και αθλητριών για τις 
αντιπροσωπευτικές ομάδες, θα μετατραπεί ανάλογα.  


