ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ BOWLING ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Προκήρυξη πρωταθλήματος
“S.P.M.L. CHAMPIONSHIP 2016”
Ο Α.Σ.Μ. Γλυφάδας προκηρύσσει πρωτάθλημα που θα διεξάγεται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, ώρα 6:30 μμ
στην αίθουσα 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. ΒΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Στην βασική περίοδο οι ομάδες θα αγωνιστούν 15 αγωνιστικές, με κατατάξεις την 8η και 15η αγωνιστική.
Κόψιμο βαθμολογίας θα γίνεται με την ολοκλήρωση των αγωνιστικών κατάταξης με εξαίρεση
την 15η αγωνιστική που δεν θα γίνει κόψιμο βαθμολογίας. 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 κορύνες και σε
νέα ισοπαλία γίνεται κλήρωση. Στο φύλλο αγώνα θα πρέπει να αναγράφεται η σειρά των
αντιπάλων, (1, 2, 3, 4) μπροστά από τα ονόματα.(παρακαλείσθε όχι πάνω στο Μ.Ο.). 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 ομαδική αναμέτρηση θα δίνονται δύο βαθμοί για κάθε παιχνίδι και τέσσερεις
για το σύνολο (((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.
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4. PLAYOFFS
Στην περίοδο των playoffs προκρίνονται και οι 14 ομάδες με βάση την βαθμολογία της βασικής περιόδου.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας στο τέλος της βασικής περιόδου, καλύτερη θέση θα καταλαμβάνει η ομάδα με τα
περισσότερα παιχνίδια, σε περίπτωση ίσων συνολικών παιχνιδιών θα υπολογιστούν αρχικά το σύνολο των
καθαρών κορυνών και σε νέα ισοπαλία οι ομάδες θα καταλαμβάνουν την ίδια θέση. Από την περίοδο των
playoffs αποκλείονται οι ομάδες που δεν θα έχουν συμπληρώσει τα 162 παιχνίδια στην βασική
περίοδο και δεν λαμβάνουν καμία κατάταξη ανεξάρτητα με τη βαθμολογία που θα έχουν. Σε όλη
την περίοδο των playoffs, το handicap που απέκτησαν οι αθλητές/αθλήτριες τη βασική περίοδο, δεν
μεταβάλλεται. Στην περίπτωση που αθλητής/αθλήτρια δεν έχει αγωνιστεί σε 34 παιχνίδια κατά
την βασική περίοδο, δεν δικαιούται handicap σε όλη την διάρκεια των playoffs. Αν ο αθλητής ή
αθλήτρια δεν έχει αγωνιστεί για 16 παιχνίδια δεν έχει δικαίωμα να συμμετάσχει στα playoffs.

4.1. PLAYOFFS Ημιτελικά
Οι ομάδες με κατάταξη 7 έως 14 λαμβάνουν την παρακάτω βαθμολογία:

7η

21

11η

9

8η

18

12η

6

15

13

η

3

14

η

1

9

η

10

η

12

Και αγωνίζονται μεταξύ τους με το σύστημα Petersen για ένα παιχνίδι σε δύο αγωνιστικές των τεσσάρων
παιχνιδιών. Το όγδοο παιχνίδι θα είναι παιχνίδι κατάταξης χωρίς κόψιμο βαθμολογίας. Κάθε νίκη (καθαρές
κορύνες συν handicap) δίνει 6 βαθμούς, σε περίπτωση ισοπαλίας οι ομάδες μοιράζονται από 3 βαθμούς.
Bonus βαθμολογίας δίνεται σε κάθε ομάδα, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, εφόσον συμπληρώσει σε κάθε
παιχνίδι τις παρακάτω καθαρές κορύνες (όχι με το handicap), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Κορύνες

Βαθμοί

Κορύνες

Βαθμοί

720-749

1

810-839

4

750-779

2

840-869

5

780-809

3

870-1200

6

Στην περίπτωση blind συμμετέχοντα οι κορύνες υπολογίζονται κανονικά. Από την νέα βαθμολογική
κατάταξη που θα προκύψει, προκρίνονται οι έξι(6) πρώτες ομάδες. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προκρίνεται
η ομάδα με την καλύτερη θέση στην βασική περίοδο και σε νέα ισοβαθμία, η ομάδα με τις περισσότερες
καθαρές κορύνες στην περίοδο των playoffs.
Στην περίπτωση που κάποια ομάδα δεν προσέλθει να αγωνιστεί στα playoffs ή έχει αποκλειστεί από τα
playoffs, τότε η αντίπαλη ομάδα αγωνίζεται μόνο για την bonus βαθμολογία και κερδίζει τους βαθμούς της
νίκης. Ομάδα που δεν αγωνιστεί σε ένα παιχνίδι αποκλείεται από τα υπόλοιπα παιχνίδια των
playoffs και μηδενίζονται οι κορύνες της για αυτά που ήδη αγωνίστηκε και γίνεται νέος
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υπολογισμός

της

γενικής

βαθμολογίας

για

να

μην

δημιουργηθούν

ανισότητες

στον

συναγωνισμό.
4.2. PLAYOFFS Τελικά
Οι έξι (6) πρώτες ομάδες της βασικής περιόδου και οι εξι(6) πρώτες της ημιτελικής φάσης των playoffs
λαμβάνουν την παρακάτω βαθμολογία:

1η

21

1η ημιτελικής φάσης
playoffs

6

2η

19

2η ημιτελικής φάσης
playoffs

5

3η

16

3η ημιτελικής φάσης
playoffs

4

4η

13

4η ημιτελικής φάσης
playoffs

3

5η

10

5η ημιτελικής φάσης
playoffs

2

6η

7

6η ημιτελικής φάσης
playoffs

1

Και αγωνίζονται μεταξύ τους με το σύστημα Petersen όπως έγινε και στην ημιτελική φάση.
Η βαθμολογική κατάταξη που θα προκύψει θα είναι και η τελική κατάταξη του πρωταθλήματος. Σε
περίπτωση ισοβαθμίας, για τις πέντε πρώτες θέσεις κατάταξης, καλύτερη θέση λαμβάνει η ομάδα με την
καλύτερη θέση στην βασική περίοδο και σε νέα ισοβαθμία, η ομάδα με τις περισσότερες καθαρές κορύνες
στην περίοδο των playoffs, σε νέα ισοπαλία γίνεται αγώνας μπαράζ ενός παιχνιδιού χωρίς handicap και
roll-off τελευταίας βολής όλων των αγωνιζόμενων σε νέα ισοπαλία.
5. 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

ΜΑΧ HDCP ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ

80% στο 200

κατηγορία

Άντρες

Γυναίκες

A

4

8

B

16

20

C

24

28

Εάν ο αθλητής/αθλήτρια δεν έχει κατηγορία από την Ε.Γ.Ο., κατατάσσεται με τον πίνακα μέσου όρου του
Συλλόγου και βάσει των ορίων της ομοσπονδίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση υπολογίζεται σαν C bowler.

Προκήρυξη Πρωταθλήματος S.P.M.L. CHAMPIONSHIP 2016

Σελίδα 3 από 5

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ BOWLING ΓΛΥΦΑΔΑΣ

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. Το ίδιο συμβαίνει όποτε και να παίξει για πρώτη φορά και αγωνίζεται σαν
τελευταίος μέσος όρος εάν δεν είναι η πρώτη αγωνιστική.
6. 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 blind 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
στη συνολική βαθμολογία.
7. 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.
Η αγωνιστική επιτροπή επιφυλάσσεται για την αποδοχή της ίδιας ομάδας σε μεταγενέστερη αγωνιστική
περίοδο.
8. 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. Το κόστος κατάθεσης ένστασης
ορίζεται στο ποσό των 50€.
9.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 7 ή δε λαμβάνουν βαθμολογία και οι δύο ομάδες. Σε περίπτωση
που αναβληθεί η αναμέτρηση ομάδων κάποιας αγωνιστικής τότε, θα πρέπει να ανακοινωθεί στην
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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 και play offs.
10. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ
Οι ομάδες θα πρέπει μέχρι την 3η αγωνιστική να φορούν ομοιόμορφες εμφανίσεις. Μετά την 3η
αγωνιστική,

για κάθε αγωνιζόμενο που δεν φέρει ομοιόμορφη εμφάνιση (μόνο μπλούζα) με

τους υπόλοιπους συμπαίκτες του, θα του αφαιρείται το handicap.

11. ΚΑΠΝΙΣΜΑ
Το κάπνισμα δεν επιτρέπεται σε όλο τον χώρο που διεξάγονται οι αγώνες.
Η

μη

συμμόρφωση

επιφέρει

επιβολή

ποινής

μετά

από

απόφαση

της

αγωνιστικής επιτροπής.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να χρησιμοποιούν το μπαλκόνι ή την είσοδο
κάτω.

12. 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 "Πρωτάθλημα S.P.M.L.CHAMPIONSHIP 2016" συνεπάγεται και αποδοχή όλων
των παραπάνω κανονισμών και όρων.
Ευχόμαστε σε όλους καλό πρωτάθλημα
Για το Δ.Σ.
Η Γενική Γραμματέας
Μουρελάτου Αλεξάνδρα
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Μαρατσίνος Στυλιανός
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