«ΑΣΜ ΒΟΛΟΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2014»
1Ο Πανθεσσαλικό Πρωτάθλημα Τριάδων
2017-2018
Κανονισμοί
1. Ημερομηνία έναρξης Τετάρτη 27/09/2017 και ώρα 19:00
2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι φίλοι του Bowling ανεξαρτήτου αν ανήκουν ή όχι σε κάποιο
σύλλογο.
3. θα διεξαχθούν 11 αγωνιστικές.
4. Η ημερομηνία του τελικού θα ανακοινωθεί 1 μήνα πριν το τέλος του πρωταθλήματος.
5. Το κόστος αγωνιστικής ορίζεται στα 10€ ανά αθλητή και 10€ παράβολο που θα καταβληθεί μόνο
στην 1η αγωνιστική.
6. Την Τετάρτη οι αθλητές έχουν δικαίωμα να παίξουν και την επόμενη αγωνιστική εφόσον επιθυμούν
και γνωρίζουν ότι θα απουσιάζουν την επόμενη.
7. Εμβόλιμη αγωνιστική με συντήρηση διαδρόμων για τους απόντες της Τετάρτης θα
πραγματοποιείται Παρασκευή 18:30.
8. Για οποιαδήποτε άλλη ημέρα θα πρέπει να έρθουν σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο διοργάνωσης.
9. Διαφορετικά αν δεν παιχτεί η αγωνιστική, οι αντίπαλοι θα παίζουν με το Blind (ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ – 15)
χωρίς την προσθήκη Handicap και χωρίς την διεκδίκηση βαθμών.
10. Σε περίπτωση απουσίας ολόκληρης της ομάδας ισχύει ότι και παραπάνω.
11. Το handicap των αθλητών θα αναπροσαρμόζεται μετά από κάθε αγωνιστική με βάση το 80% τις
διαφοράς του μέσου όρου τους από το 180 και δεν θα ξεπερνάει τις 30 κορίνες για τους άντρες και
τις 40 κορίνες για τις γυναίκες. Για την πρώτη αγωνιστική το Handicap ορίζεται ως εξής:

12. Ως ερασιτέχνες ορίζονται οι αθλητές οι οποίοι δεν είχαν ποτέ δελτίο σε ομοσπονδία.
13. Για τους τρείς πρώτους θα απονεμηθούν κύπελλα και μετάλλια.
14. Αιτήσεις συμμετοχής στη reception του Galaxy Fun ‘n Bowl.
15. Υπεύθυνος διοργάνωσης πρωταθλήματος και ΑΣΜ ΒΟΛΟΥ: Χατζηλίας Μάρκος.
16. Υπεύθυνος συλλόγου ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2014: Λυκομήτρος Χρήστος.

Τρόπος διεξαγωγής προκριματικών
1. Σε κάθε αγωνιστική θα διεξάγονται 3 παιχνίδια (κόντρες) μεταξύ των αθλητών των δύο ομάδων (1ος
– 1ος μετά με τον 2ο και τέλος με τον 3ο τις αντίπαλης ομάδας).
2. Η βαθμολογία θα είναι ανά παιχνίδι με 1 βαθμό για την ατομική κόντρα και 3 βαθμοί για την
ομαδική νίκη σε σύνολο κορινών και 3 επιπλέον βαθμοί για την νίκη της ομάδας στο σύνολο κορινών
της αγωνιστικής (Σύνολο 21 βαθμοί).
3. Σε περίπτωση ισοπαλίας, στις ατομικές κόντρες, ο νικητής θα αναδεικνύεται με τη διαδικασία του
roll off ενώ σε περίπτωση ισοπαλίας στο ομαδικό σύνολο κορινών θα αποφασίζουν οι ομάδες ποιος
αθλητής θα τις εκπροσωπήσει στη διαδικασία του roll off.
4. Η σειρά των συμμετεχόντων στην τριάδα θα εξαρτάται από τον Μ.Ο. του κάθε αθλητή (1ος
μεγαλύτερος Μ.Ο.) ενώ για την πρώτη αγωνιστική η σειρά θα καθοριστεί από τους αθλητές πριν την
κλήρωση.
5. Ανά τρεις αγωνιστικές θα υπάρχει διαίρεση βαθμών.
6. Μετά το πέρας των αγωνιστικών προκρίνονται 6 ομάδες. Οι πρώτες 4 με τους περισσότερους
βαθμούς προκρίνονται απευθείας. Για τις άλλες 2 θέσεις θα διεξαχθεί 1 αγωνιστική (μπαράζ) την
Τετάρτη μετά την τελευταία αγωνιστική και ώρα 19:00.
7. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνεται η ομάδα με το μεγαλύτερο σύνολο κορινών.
8. Σε περίπτωση ισοβαθμίας συνόλου κορινών προκρίνεται η ομάδα με τον αθλητή που έχει τον
μεγαλύτερο καθαρό Μ.Ο στο πρωτάθλημα.

Τρόπος διεξαγωγής μπαράζ
1. Στο μπαράζ θα αγωνιστούν όλες οι ομάδες πλην των πρώτων 4.
2. Η σειρά των αντιπάλων θα καθοριστεί σύμφωνα με την τελική κατάταξη του κυρίου πρωταθλήματος
από τον 5o και κάτω. (5ος-12ος - 6ος-11ος - 7ος-10ος - 8ος-9ος).
3. Η αγωνιστική θα διεξαχθεί από μηδενική βάση, ενώ το handicap ακολουθεί από το κύριο
πρωτάθλημα.
4. Οι 2 ομάδες με τους περισσότερους βαθμούς προκρίνονται στα τελικά.
5. Σε περίπτωση ισοπαλίας στις κόντρες ισχύει ότι και στο κύριο πρωτάθλημα.
6. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνεται η ομάδα με το μεγαλύτερο σύνολο κορινών της αγωνιστικής
του μπαράζ.
7. Σε περίπτωση ισοβαθμίας συνόλου κορινών προκρίνεται η ομάδα με τον αθλητή που έχει τον
μεγαλύτερο καθαρό Μ.Ο στο πρωτάθλημα.
Τρόπος διεξαγωγής τελικού
1. Τα ζευγάρια του τελικού θα αγωνιστούν ως εξής:
1ος-6ος, 2ος-5ος , 3ος-4ος και προκρίνονται οι 4 ομάδες με βάση τους περισσότερους βαθμούς.
2. Η αγωνιστική θα διεξαχθεί από μηδενική βάση, ενώ το handicap ακολουθεί από το κύριο
πρωτάθλημα.
3. Με βάση την κατάταξη των ομάδων στην προηγούμενη φάση τα ζευγάρια που θα προκύψουν θα
είναι 1ος – 4ο , 2ος – 3ο .
4. Οι νικητές της προηγούμενης φάσης προκρίνονται στον τελικό για την ανάδειξη του πρωταθλητή.
5. Για όλες τις φάσεις του τελικού θα διεξαχθεί ένα παιχνίδι.

6. Την 3η θέση θα καταλάβει η ομάδα της 2ης φάσης με τους περισσότερους βαθμούς που δεν
κατάφερε να προκριθεί.
7. Σε περίπτωση ισοπαλίας στις κόντρες ισχύει ότι και στο κύριο πρωτάθλημα.
8. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνεται η ομάδα με το μεγαλύτερο σύνολο κορινών της αγωνιστικής
του τελικού.
9. Σε περίπτωση ισοβαθμίας συνόλου κορινών προκρίνεται η ομάδα με τον αθλητή που έχει τον
μεγαλύτερο καθαρό Μ.Ο στο πρωτάθλημα.

*Για τους αθλητές, που κατέχουν δελτίο και επιθυμούν να συμμετέχουν στην ομάδα του συλλόγου τους,
απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση του 85% των παιχνιδιών του πρωταθλήματος.

