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Ο παρών κανονισμός ορίζει θέματα που αφορούν τη λειτουργία του σωματείου και τη 
συμπεριφορά των αθλητών και των μελών του σωματείου ώστε να πρεσβεύουν ορθά την 
φιλοσοφία, τις αρχές και αξίες του Α.Σ.Μ. Δάφνης.  

ΕΓΓΡΑΦΕΣ 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ  

1. Μπορεί να είναι μέλος του Α.Σ.Μ Δάφνης: Καθένας που συγκεντρώνει τις νόμιμες 
προϋποθέσεις έχει το δικαίωμα να εγγραφεί ως μέλος του Α.Σ.Μ. Δάφνης. Για την 
εγγραφή απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου στο Διοικητικό Συμβούλιο, 
συνοδευόμενη από πρόταση δύο (2) μελών του Α.Σ.Μ. Δάφνης και έγκριση του 
συμβουλίου που παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η έγκριση του διοικητικού συμβουλίου 
θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί ως 
μέλος του σωματείου την εξηκοστή ημέρα μετά την υποβολή της αίτησης. Το 
διοικητικό συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του να μην εγκρίνει το 
αίτημα εγγραφής ενδιαφερομένου ως μέλους του σωματείου.  Δεν απαιτείται η 
πρόταση της προηγούμενης παραγράφου προκειμένου περί εγγραφής αθλητών στο 
σωματείο στο οποίο ανήκουν και οι οποίοι έχουν επιτύχει πρώτη έως όγδοη νίκη σε 
ολυμπιακούς αγώνες ή παγκόσμια ή πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πρώτη έως 
τρίτη νίκη σε μεσογειακούς και σε βαλκανικούς αγώνες ή πρώτη έως τpίτη νίκη σε 
πανελλήνιους αγώνες. Τα Μέλη του Α.Σ.Μ Δάφνης, μετά πάροδο ενός (1) έτους από 
την εγγραφή τους, αποκτούν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα 
του σωματείου. 

2. Δεν μπορεί να είναι μέλος του Α.Σ.Μ Δάφνης: Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το 
τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας του. Όποιος έχει παραπεμφθεί στο 
δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα ή με αμετάκλητο βούλευμα έως 
ότου εκδοθεί απαλλακτική απόφαση ή έχει καταδικασθεί αμετακλήτως για τέλεση 
κακουργήματος. Όποιος δυνάμει αμετάκλητης δικαστικής απόφασης έχει τιμωρηθεί 
με τις παρεπόμενες ποινές της αποστέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων του και 
της αποστέρησης θέσεων και αξιωμάτων, για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν οι 
στερήσεις αυτές. Οι εν ενεργεία διαιτητές του αθλήματος του bowling, μέλη των 
οικείων συνδέσμων διαιτητών και οι εν ενεργεία προπονητές. Επιτρέπεται, κατ` 
εξαίρεση, ο εν ενεργεία προπονητής ενός αθλήματος ή κλάδου άθλησης να είναι 
μέλος αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί το ίδιο άθλημα ή τον ίδιο κλάδο άθλησης 
και να μετέχει στο διοικητικό συμβούλιο και στα άλλα όργανα αυτού, καθώς και σε 
καταστατικά όργανα υπερκείμενης ένωσης ή αθλητικής ομοσπονδίας, αν, ως 
αθλητής, έχει κατακτήσει 1η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς ολυμπιακούς 
αγώνες.  

ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΤΩΝ  

1. Για την εγγραφή οποιουδήποτε προσώπου ως αθλητή ή αθλήτριας στη δύναμη του 
Α.Σ.Μ Δάφνης, με σκοπό την έκδοση αθλητικού δελτίου, πρέπει ο ενδιαφερόμενος να 
μην είναι εγγεγραμμένος σε άλλο αθλητικό σωματείο – μέλος της Ομοσπονδίας στο 
ίδιο άθλημα. 
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2. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την απαραίτητη αίτηση η οποία 
εκδίδεται αποκλειστικά από το ηλεκτρονικό σύστημα της Ομοσπονδίας και αφού την 
υπογράψουν, ο Α.Σ.Μ. Δάφνης τοποθετεί τις προβλεπόμενες επιπλέον πληροφορίες, 
σφραγίδα και υπογραφή και την αποστέλλει με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά 
στην Ομοσπονδία. 

3. Αίτηση Αθλητή ή Αθλήτριας, που υπογράφει αίτηση σε άλλο σωματείο,  
απορρίπτεται ως απαράδεκτη και η υπόθεση μεταβιβάζεται στην Πειθαρχική 
Επιτροπή της Ομοσπονδίας για την επιβολή των προβλεπόμενων ποινών. 

ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ / ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ & ΑΘΛΗΤΩΝ  

1. Η διαγραφή μέλους από το σωματείο γίνεται ανά πάσα στιγμή, δωρεάν, με μια 
αίτηση διαγραφής μέλους, μόνη προϋπόθεση είναι να είναι ταμειακά ενήμερος.  

2. Η μεταγραφή ή η αποδέσμευση αθλητή προϋποθέτει να είναι ταμειακά ενήμερος και 
μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο τη χρονική περίοδο και με το κόστος παράβολου 
που ορίζει η Ομοσπονδία.  

3. Η μεταγραφή ή η αποδέσμευση αθλητή δεν σημαίνει και αυτόματη διαγραφή μέλους 
ή αντιστρόφως. 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΔΑΦΝΗΣ  

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Συμμετοχή στο πρωτάθλημα της Δάφνης έχουν οι Αθλητές, Αθλήτριες και οι Αθλούμενοι του 
σωματείου με κάρτα Α ή D. Η ενεργή ετήσια κάρτα υγείας είναι υποχρεωτική.  

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ  

Υπάρχει σεβασμός στην ατομικότητα του αθλητή και στην κουλτούρα του. Η εξωτερική 
εμφάνιση θα πρέπει να είναι υποδειγματική και να μην φθείρει την εικόνα του σωματείου.  

• Πρωτάθλημα Δάφνης: Επιτρέπεται οποιαδήποτε κόσμια αθλητική περιβολή. 
Συστήνεται η ομοιομορφία της εμφάνισης των μελών της κάθε ομάδας. 

• Πρωτάθλημα Ομοσπονδίας: Οι Αθλητές και οι Αθλήτριες αγωνίζονται  με αγωνιστική 
μπλούζα ή πουκάμισο του σωματείου με το όνομα του σωματείου στα ελληνικά και 
τοποθέτηση χορηγών σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο αγωνιστικό κανονισμό και 
στις αποφάσεις του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας (οι εμφανίσεις πρέπει να είναι 
ομοιόμορφες και αυτές που ορίζει το σωματείο κάθε αγωνιστική χρονιά) 
υφασμάτινο παντελόνι ή αγωνιστική φούστα για τις γυναίκες.  Στις προκριματικές 
φάσεις, οι αθλητές και οι αθλήτριες μπορούν να αγωνιστούν με αθλητική περιβολή 
ή υφασμάτινη βερμούδα για τους άνδρες.    

Σε περίπτωση προσωπικών χορηγιών παρακαλώ όπως οι αθλητές και οι αθλήτριες έρθετε 
σε συνεννόηση με το σωματείο. Απαγορεύεται η χρήση του λογοτύπου της Δάφνης σε 
οποιαδήποτε εμφάνιση χωρίς την έγκριση του σωματείου.  
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ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

Η διοργάνωση θα διεξαχθεί σύμφωνα με το Πρωτόκολλο Διεξαγωγής Αγωνιστικών 
Διοργανώσεων Μπόουλινγκ της Ε.Ο.Α.Α., το οποίο έχει εγκριθεί από την Υγειονομική 
Επιστημονική Επιτροπή της Γ.Γ.Α. και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Ο.Α.Α. Αθλητής ή 
αθλήτρια που δεν συμμορφώνεται με το υγειονομικό πρωτόκολλο, θα αποκλείεται από το 
Πρωτάθλημα.  

 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

Όλοι οι αθλητές και οι αθλήτριες, πρέπει να διέπονται από σταθερές ηθικές αρχές και να 
αντιτίθενται στα φαινόμενα της βίας, του χουλιγκανισμού, της επιθετικότητας και της 
χρήσης απαγορευμένων ουσιών. 

Η εν γένει στάση και η συμπεριφορά του αθλητή τόσο στον αγωνιστικό χώρο όσο και 
εξωαγωνιστικά πρέπει να είναι υποδειγματική. Οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια σε 
συμπαίκτες, προπονητή, παρατηρητές, αντιπάλους και φιλάθλους.  

Οι αθλητές πρώτοι με τη συμπεριφορά τους θα πρέπει να δίνουν αξία στο σήμα, και στην 
ιστορία του Α.Σ.Μ. Δάφνης. 

Οποιαδήποτε αντιαθλητική στάση, ειδικά σε επίσημους αγώνες ή προπονήσεις του 
σωματείου ή της Ομοσπονδίας θα παραπέμπει τον αθλητή στο Πειθαρχικό Συμβούλιο με 
ποινές αποκλεισμού από αγωνιστικές δραστηριότητες έως και διαγραφή αθλητή και μέλους.  

 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΗ  

• Οποιαδήποτε παραβατική συμπεριφορά και προσβολή του εμβλήματος του 
σωματείου, της ιστορίας του και γενικά του φιλάθλου πνεύματος κλπ. 

• Εξύβριση, χειροδικία, άσεμνη χειρονομία σε συμπαίκτη, αντίπαλο, διαιτητή, φίλαθλο, 
διοικητικό παράγοντα κλπ. 

• Πειθαρχικό παράπτωμα σε διοργάνωση του σωματείου, της Ομοσπονδίας, ή 
αποστολή Εθνικής ομάδας. 

• Παραβατική συμπεριφορά σεξουαλικής παρενόχλησης. 
• Ρατσιστική συμπεριφορά. 
• Ποινικό αδίκημα. 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ  

• Προφορική παρατήρηση 
• Έγγραφη επίπληξη 
• Αποκλεισμός από μία ή περισσότερες αγωνιστικές του πρωταθλήματος της Δάφνης 
• Αποκλεισμός από την αντιπροσωπευτική ομάδα του σωματείου 
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• Διαγραφή από τα μητρώα των αθλητών/μελών του σωματείου 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι αντιπροσωπευτικές ομάδες επιλέγονται, σε πρώτη φάση, μέσω διαδικασίας υπολογισμού 
μέσου όρου της συμμετοχής στο πρωτάθλημα της Δάφνης και στο ατομικό Πανελλήνιο 
πρωτάθλημα της Ομοσπονδίας και με TRIALS, αν χρειαστεί,  σε δεύτερη φάση.  

Ο κάθε αθλητής για να μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία επιλογής πρέπει να έχει  

• συμμετοχή σε έναν αριθμό αγωνιστικών που ανακοινώνεται από το ΔΣ του 
σωματείου με την έναρξη της αγωνιστικής χρονιάς, του πρωταθλήματος του 
σωματείου. 

• συμμετοχή στο ατομικό πανελλήνιο πρωτάθλημα της Ομοσπονδίας, τουλάχιστον σε 
όσες υποχρεωτικές διοργανώσεις ορίσει ο κανονισμός της.  

Ο αριθμός των ομάδων που θα αντιπροσωπεύσουν το σωματείο, ορίζονται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο και δύναται να διαφοροποιηθεί αν το σύνολο των αθλητών ή 
αθλητριών που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής δεν συμπληρώνουν τον απαιτούμενο 
αριθμό.  

Οι αθλητές και αθλήτριες των αντιπροσωπευτικών ομάδων, θα πρέπει να φορούν την 
επίσημη εμφάνιση του σωματείου και με μαύρο υφασμάτινο παντελόνι, εκτός αν αλλιώς 
αποφασίσει το διοικητικό συμβούλιο και το ανακοινώσει εγγράφως. Αθλητής ή αθλήτρια που 
θα εμφανιστεί με περιβολή διαφορετική από την παραπάνω θα αποκλείεται αυτόματα από 
τα ομαδικά πρωταθλήματα.  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ & ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ  

1. Η πρόσκληση και συμμετοχή των αθλητών-τριών στην Αντιπροσωπευτική Ομάδα, 
αποτελεί, γι' αυτούς αναμφισβήτητη διάκριση και αναγνώριση της αθλητικής τους 
ικανότητας και φιλοδοξίας.  

2. Οι αθλητές πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες του υπεύθυνου ομάδας και να 
καταβάλλουν τη μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια, ώστε να προετοιμαστούν 
κατάλληλα για το μέγιστο της ατομικής τους επίδοσης, προς όφελος του συνόλου. 

3. Απαγορεύεται η χρήση προσωπικών χορηγών σε όλες τις εμφανίσεις της 
Αντιπροσωπευτική Ομάδας.  

4. Σε κάθε περίπτωση οι αθλητές οφείλουν να τηρούν πιστά όλες διατάξεις του 
παρόντος, του καταστατικού της Ομοσπονδίας και της Αθλητικής Νομοθεσίας, οι 
οποίες θεωρούνται αναπόσπαστα μέρη του παρόντος. 
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ΠΑΡΟΧΕΣ  

1. Αν αποφασιστεί η διαφοροποίηση της εμφάνισης του σωματείου στο Ομαδικό 
πρωτάθλημα, από αυτή που έλαβε ο κάθε αθλητής κατά την εγγραφή του, θα του 
δοθεί δωρεάν.  

2. Τις μέρες του Ομαδικού Πανελληνίου Πρωταθλήματος, το κόστος διατροφής, αν 
υπάρχει διάλλειμα για φαγητό, βαραίνει το σωματείο. 

3. Οι επίσημες μέρες προπονήσεων των Αντιπροσωπευτικών Ομάδων είναι δωρεάν.  
4. Αν η διοργάνωση διεξαχθεί εκτός έδρας, τα οδοιπορικά, η διαμονή και η διατροφή 

βαραίνει αποκλειστικά το σωματείο.  

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  

1. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή αθλητή του σε διοργανώσεις που γίνονται στην 
Ελλάδα, αν αυτοί δεν είναι εγκεκριμένοι από την Ομοσπονδία.  

2. Επιτρέπεται η συμμετοχή αθλητή σε Πρωταθλήματα που διοργανώνουν άλλα 
σωματεία-μέλη της Ομοσπονδίας.  

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ  

1. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σωματείου ή αθλητή του σε αγώνες που γίνονται στην 
Ελλάδα ή στο εξωτερικό, αν αυτοί δεν είναι εγκεκριμένοι από την Ομοσπονδία ή τις 
αντίστοιχες διεθνείς αθλητικές Ομοσπονδίες.  

2. Αθλητής ή αθλήτρια του Α.Σ.Μ. Δάφνης που θέλει να συμμετέχει σε διεθνές τουρνουά 
θα πρέπει να το δηλώσει εγγράφως στο σωματείο, τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την 
συμμετοχή του, ώστε να ζητηθεί έγγραφη άδεια από την Ομοσπονδία.   

 

ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΓΩΝΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 

Το συνολικό κόστος συμμετοχής για κάθε διοργάνωση είναι 25 €. Το κόστος των παιχνιδιών 
(12€) θα καταβάλλεται στην αίθουσα και το παράβολο (13€) θα καταβάλλεται από το 
Σωματείο στον τραπεζικό λογαριασμό της Ομοσπονδίας το αργότερο τρεις (3) ημέρες μετά 
από την ολοκλήρωση της διοργάνωσης. Οι αθλητές καλούνται να καταβάλουν το παράβολο 
αυτό (13€) στο σωματείο τη Δευτέρα πριν την έναρξη της εκάστοτε διοργάνωσης.  

Για τους Αθλητές και τις Αθλήτριες οι οποίοι έχουν δηλώσει συμμετοχή, αλλά δεν 
εμφανιστούν στον αγώνα και δεν έχουν ακυρώσει εγκαίρως, το Σωματείο οφείλει να 
καταθέσει το ποσό του παράβολου στην Ομοσπονδία, κατά συνέπεια ο αθλητής οφείλει να 
το καταβάλει στο σωματείο του.  

Για τους Αθλητές και τις Αθλήτριες οι οποίοι θα ακυρώσουν την συμμετοχή τους δύο (2) 
ημέρες πριν την πρώτη ημέρα της διοργάνωσης, δεν υπάρχει οικονομική επιβάρυνση στο 
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σωματείο. Ως πρώτη ημέρα της διοργάνωσης υπολογίζεται η πρώτη ημέρα που ξεκινά η 
διοργάνωση στην Περιφέρεια που αγωνίζονται. 

Οι αθλητές και οι αθλήτριες, οι οποίοι έχουν δηλώσει συμμετοχή και δεν εμφανιστούν 
αδικαιολόγητα σε δύο αγώνες, θα τοποθετηθούν σε ειδική λίστα με πιθανές συνέπειες την 
στέρηση δυνατότητας συμμετοχής σε επόμενη διοργάνωση ή την καταβολή παράβολου από 
το Σωματείο τους. 

 

ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ 

ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΔΑΦΝΗΣ  

Οι ομάδες οι οποίες θα έχουν 100% συμμετοχή, χωρίς καμία απουσία (30 αγωνιστικές) του 
Πρωταθλήματος της Δάφνης, θα πάρουν μέρος στη κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της 
αγωνιστικής χρονιάς. Η ομάδα όπου θα κληρωθεί θα λάβει το ποσό των 600€. Πληρωμή 
blind θεωρείται έγκυρη συμμετοχή. Διεξαγωγή αναβολής θεωρείται έγκυρη συμμετοχή. Σε 
κάθε περίπτωση η ομάδα πρέπει να συμμετέχει στη καθεμία από στις 30 αγωνιστικές του 
πρωταθλήματος με 3 συμμετοχές (3 σκορ/παίκτη).  

 

ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ  

ΟΜΑΔΙΚΑ  

1η  θέση Κύπελλα       

2η  θέση Κύπελλα        

3η  θέση Κύπελλα      

ΑΤΟΜΙΚΑ   

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)  

ROYAL SUPER CUP 

Κυπελλούχος ομάδα: Μετάλλια & αναγραφή ομάδας στο Super Cup του Royal Bowling.  
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ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

ΟΜΑΔΙΚΟ  

Για όποια ομάδα αντρική ή/και γυναικεία αποκτήσει χρυσό μετάλλιο στα ΤΕΛΙΚΑ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2021-2022 θα δοθεί συλλεκτική τιμητική 
εμφάνιση του Α.Σ.Μ. Δάφνης και ειδική τιμητική πλακέτα.  

ΑΤΟΜΙΚΟ  

Όποιος αθλητής ή αθλήτρια κατακτήσει τη θέση του Πρωταθλητή/ριας  Ελλάδος στη 
κατηγορία του/της θα επιβραβευτεί με συλλεκτική τιμητική εμφάνιση του Α.Σ.Μ. Δάφνης και 
μια μπάλα high performance ως υποστήριξη στη συμμετοχή του στο Πανευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα και στα τουρνουά που θα σταλεί από την Ομοσπονδία αντίστοιχα.  

 

ΓΕΝΙΚΑ 

Ο παρόν κανονισμός δύναται να αλλάξει σε ημερομηνίες ή καταβολής παράβολων αν αυτά 
διαμορφωθούν ανάλογα από την Ομοσπονδία.  

Οι επιβραβεύσεις θα ισχύσουν μόνο με την ολοκλήρωση του Πρωταθλήματος της Δάφνης 
και της ΕΟΑΑ, οποιαδήποτε διακοπή, λόγω εξαιρετικών λόγων,  αυτές θα μεταβληθούν με 
απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου.  

 

 

Ευχόμαστε σε όλους Καλή Αγωνιστική Χρονιά!!!! 
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