PATHFINDER 2015
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΕΤΡΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗΣ

Ο Α.Σ.Μ. Γλυφάδας προκηρύσσει πρωτάθλημα που θα διεξάγεται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, ώρα 6:30 μμ στις
αίθουσες του Blanos Bowling. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα μέλη του συλλόγου μας που θα εξοφλήσουν την
τρέχουσα ετήσια συνδρομή τους και ανήκουν στην κατηγορία Α’ Premium ή Β’ Αθλητές.

1. ΜΟΡΦΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Οι ομάδες θα αποτελούνται από τέσσερις αθλητές ή και αθλήτριες. Κάθε ομάδα έχει δικαίωμα να έχει μέχρι δύο
αθλητές-αθλήτριες Α bowlers στη συνολική της σύνθεση.

2. ΤΙΜΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
Η τιμή της κάθε αγωνιστικής ορίζεται σε:

48 ευρώ για τέσσερεις συμμετέχοντες
40 ευρώ για τρείς συμμετέχοντες
30 ευρώ για δύο συμμετέχοντες
20 ευρώ για έναν συμμετέχοντα

3. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Οι ομάδες θα αγωνιστούν 15 αγωνιστικές, με κατατάξεις την 8η και 15η αγωνιστική. Κόψιμο βαθμολογίας θα γίνει
μόνο με την ολοκλήρωση της 7ης αγωνιστικής. Κάθε αγωνιστική οι ομάδες θα αγωνίζονται σε τρία παιχνίδια και θα
λαμβάνουν βαθμολογία 30 βαθμών, διαγωνιζόμενοι ατομικά και ομαδικά σε σύνολο κορυνών και handicap όπως αυτό
ορίζεται στην ανάλογη παράγραφο. Η επιλογή του/της αντιπάλου για την ατομική βαθμολογία θα γίνεται βάση των
Μ.Ο. της ομάδας, ο μεγαλύτερος Μ.Ο. της μιας ομάδας θα είναι αντίπαλος με τον μεγαλύτερο Μ.Ο. της άλλης ομάδας
κ.ο.κ. Στην περίπτωση που κάποιος/α αγωνίζεται πρώτη φορά θεωρείτε ότι έχει τον μικρότερο Μ.Ο., σε περίπτωση
ίδιου Μ.Ο., καλύτερη θέση λαμβάνει αυτός/η με τις περισσότερες καθαρές κορύνες και σε νέα ισοπαλία γίνεται
κλήρωση. Στο φύλλο αγώνα θα πρέπει να αναγράφεται η σειρά των αντιπάλων, (1, 2, 3, 4) στη επόμενη δεξιά στήλη
από το 3ο παιχνίδι (παρακαλείσθε όχι πάνω στο Μ.Ο.). Ειδικά για την 1η αγωνιστική θα γίνει βάση του πίνακα
του τελικού μέσου όρου που ανακοινώσε ο σύλλογος τον Ιούλιο του 2015 και όλοι οι αθλητές και
αθλήτριες θα αγωνιστούν με το maximum handicap της κατηγορίας που ανήκουν. Για κάθε νίκη σε ατομική
αναμέτρηση θα δίνεται ένας βαθμός για κάθε παιχνίδι και δύο για το σύνολο των τριών παιχνιδιών. Για κάθε νίκη σε
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(((1+1+1+2)*4)+(2+2+2+4)=30). Σε περίπτωση ισοπαλίας θα μοιράζονται οι αντίστοιχοι βαθμοί. Σε περίπτωση
που, αγωνιζόμενος απουσιάζει και κερδίσει στην ατομική αναμέτρηση βάση του blind σκορ και όπως αυτό
ορίζεται παρακάτω (παράγραφο 6 Απουσίες Αγωνιζομένων) δεν θα του δίνονται οι πόντοι της νίκης και δεν
θα τους κερδίζει κανείς.

4. HANDICAP ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ
Το handicap κάθε αθλητή/αθλήτριας, θα είναι το 80% της διαφοράς του 200 από τον μέσο όρο του. Το μέγιστο
handicap κάθε αθλητή/αθλήτριας ορίζεται ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει:
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Για την κατηγορία του κάθε αθλητή/αθλήτρια θα λαμβάνεται υπόψη ο τελικός πίνακας μέσου όρου που ανακοίνωσε ο
σύλλογος τον Ιούλιο του 2015 ασχέτως εάν συμπίπτει ή όχι με αυτόν της ΕΓΟ. Εξαιρούνται αθλητές/αθλήτριες που θα
έρθουν από άλλο σύλλογο και έχουν επίσημη μέσο όρο από την ΕΓΟ. Σε κάθε άλλη περίπτωση υπολογίζεται σαν C
bowler. Οι αθλητές/αθλήτριες λαμβάνουν handicap από την 1η αγωνιστική και ειδικά για αυτήν (1η αγωνιστική) κάθε
αθλητής/αθλήτρια θα ξεκινήσει με το maximum κορυνών που παίρνει η κατηγορία του.
5. ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ
Στην περίπτωση απουσίας αθλητή/αθλήτριας κατά την βασική περίοδο η κάθε ομάδα μπορεί να αγωνιστεί και με
έναν μόνο αθλητή/αθλήτρια. Το blind σκορ που λαμβάνει είναι ο μέσος του/της όρος μείον 10 κορύνες με μέγιστο
τις 175 κορύνες για Α, 165 για Β και 155 για C και δεν λαμβάνει handicap. Για τις γυναίκες αθλήτριες που θα
απουσιάζουν το μέγιστο handicap

είναι 4 κορύνες κάτω σε κάθε κατηγορία. Σε κάθε περίπτωση απουσίας

αθλητή/αθλήτριας, η ομάδα του, δεν μπορεί να κερδίσει τους βαθμούς ατομικής βαθμολογίας παρά μόνο να
επωφεληθεί του blind σκορ για τυχόν νίκη της στη συνολική βαθμολογία.
6. ΑΠΟΥΣΙΑ ΟΜΑΔΑΣ
Στην περίπτωση που σε κάποια ομάδα απουσιάζουν όλοι οι αγωνιζόμενοι τότε η αντίπαλη ομάδα πρέπει να φέρει
συνολικό σκορ του συνόλου των Μ.Ο. των αγωνιζόμενων της αθλητών/αθλητριών μείον 10 κορύνες για κάθε
αγωνιζόμενο. Με τις κορύνες που προκύπτουν ότι πρέπει να κάνει κερδίζει και την ατομική βαθμολογία εκτός της
συνολικής. Σε περίπτωση που και αυτή η ομάδα αγωνίζεται με λιγότερους αθλητές/αθλήτριες οι απόντες αθλητές δεν
θα υπολογίζονται στο σύνολο των Μ.Ο. Σε κάθε περίπτωση, ομάδα που απουσιάζει δεν κερδίζει κανένα βαθμό.
Οι απουσίες ομάδων πρέπει να δηλώνονται υποχρεωτικά μέχρι και μισή ώρα πριν την έναρξη της αγωνιστικής με email
στο mail@glyfadabc.gr ή καλύτερα με γραπτό μήνυμα η τηλέφωνο στον υπεύθυνο πρωταθλημάτων Κίμων Νούσκαλη
6949123156 ή με τηλεφωνική επικοινωνία με το ταμείο του Blanos Bowling στο 210-8980159 λίγο πριν την έναρξη της
αγωνιστικής.
7. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Κάθε ομάδα έχει το δικαίωμα ένστασης στην περίπτωση που γίνει κάποια παράβαση σύμφωνα με την παρούσα
προκήρυξη. Η ένσταση πρέπει να κατατεθεί με την λήξη της αγωνιστικής. Η αγωνιστική επιτροπή είναι υποχρεωμένη να
επιβλέπει τη διεξαγωγή του πρωταθλήματος. Η αγωνιστική επιτροπή μπορεί να ενεργήσει και αυτεπάγγελτα χωρίς την
ένσταση κάποιας ομάδας στην περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή της κάποιο παράπτωμα, σύμφωνα με την
παρούσα προκήρυξη.
8. ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΑ
Αναβολή αγώνα γίνεται δεκτή με την σύμφωνη γνώμη των δύο αρχηγών και αφού πρώτα ενημερώσουν τον υπεύθυνο
πρωταθλημάτων Κίμων Νούσκαλη πριν την διεξαγωγή της αγωνιστικής. Σε άλλη περίπτωση ισχύουν τα αναφερόμενα
στην παράγραφο 6 ή δε λαμβάνουν βαθμολογία και οι δύο ομάδες. Σε περίπτωση που αναβληθεί η αναμέτρηση ομάδων
κάποιας αγωνιστικής τότε, θα πρέπει να ανακοινωθεί στην αγωνιστική επιτροπή η ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής της
αναμέτρησης που αναβλήθηκε. Σε κάθε περίπτωση η αναμέτρηση που αναβλήθηκε θα πρέπει να γίνει οπωσδήποτε πριν
από την επόμενη αγωνιστική, σε άλλη περίπτωση καμία ομάδα δεν λαμβάνει βαθμολογία για την αγωνιστική αυτή και

θα πρέπει να καταβάλουν το αντίτιμο των χρημάτων του συλλόγου για την αγωνιστική. Δεν γίνεται να αναβληθούν
αγωνιστικές κατάταξης.
9. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ
Οι ομάδες θα πρέπει από την 3η αγωνιστική να φορούν ομοιόμορφες εμφανίσεις. Για κάθε αγωνιζόμενο που δεν
φέρει ομοιόμορφη εμφάνιση (μόνο μπλούζα) με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του, θα του αφαιρείται το
handicap.
Οι εμφανίσεις θα είναι ειδικές μακό μπλούζες που θα δώσει ο σύλλογος σε κάθε ομάδα ή δική της εμφάνιση
εάν αυτή το επιθυμεί.
10. ΚΑΠΝΙΣΜΑ
Το κάπνισμα δεν επιτρέπεται στον αγωνιστικό χώρο. Η μη συμμόρφωση μπορεί να επιφέρει επιβολή ποινής
μετά από απόφαση της αγωνιστικής επιτροπής. Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται όπως χρησιμοποιούν
τα πίσω τραπέζια.
11. ΕΠΑΘΛΑ
Έπαθλα για την 1η,2η,3η Ομάδα
Έπαθλο Καλύτερου παιχνιδιού σε αθλητή και αθλήτρια ανά κατηγορία
Έπαθλο Καλύτερου σετ σε αθλητή και αθλήτρια ανά κατηγορία
Έπαθλο Καλύτερου πρωτοεμφανιζόμενου αθλητή
Σημαντικό : Ομάδα που θα απουσιάσει έστω και για ένα παιχνίδι από το πρωτάθλημα δεν δικαιούται
κανένα έπαθλο ανεξαρτήτως θέσεως και βαθμών !!!
Κάθε 300άρι θα επιβραβεύεται με την ειδική αναμνηστική καρφίτσα του συλλόγου

Έργο της αγωνιστικής επιτροπής του πρωταθλήματος είναι η εφαρμογή των προαναφερόμενων κανονισμών και η οποία
αποτελείται από τον υπεύθυνο πρωταθλημάτων Νούσκαλη Κίμωνα την Αλεξάνδρα Μουρελάτου έφορο 6977208722 και
τον Βασίλη Ισαμπάλογλου ταμία 6945549958.
Η συμμετοχή στο "pathfinder 2015" συνεπάγεται και αποδοχή όλων των παραπάνω κανονισμών και όρων.

Ευχόμαστε σε όλους καλή αγωνιστική χρονιά.
Για το Δ.Σ.

Ο υπεύθυνος πρωταθλημάτων
Ο Πρόεδρος

Κίμων Νούσκαλης
Στέλιος Μαρατσίνος

