Θεσσαλονίκη 29 Σεπτεμβρίου 2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 4ΑΔΩΝ 2017-2018
Ο ΑΣΜΘ Μέγας Αλέξανδρος προκηρύσσει την διεξαγωγή Εσωτερικού Πρωταθλήματος Ομάδων 4άδων για
την περίοδο 2017-2018, με ημερομηνία έναρξης την Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017. Οι αγώνες θα
πραγματοποιούνται στην αγωνιστική έδρα του Συλλόγου, στο Ten Pin Bowling, κάθε Δευτέρα (εκτός
επίσημων αργιών) και η ώρα έναρξης των δοκιμαστικών είναι 18:30. Οι ομάδες θα αποτελούνται από 4
αθλητές (άνδρες ή/και γυναίκες) με δυνατότητα ύπαρξης αναπληρωματικού και θα υπάρχει handicap ανά
αθλητή όπως περιγράφεται παρακάτω στην προκήρυξη.
ΑΙΘΟΥΣΑ: . TEN PIN BOWLING
ΤΥΠΟΣ: . Ομάδες 4άδων, Μικτές
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: . ΔΕΥΤΕΡΑ 16/10/2017
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: . 15 εβδομάδες
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΟΚ/ΩΝ: . 18:30
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: . 12 ΕΥΡΩ ανά Αθλητή, ανά Αγωνιστική Ημέρα
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: . 12 αγωνιστικές ημέρες των τριών (3) παιχνιδιών. Οι 9 αγωνιστικές θα είναι
«ομάδα εναντίον ομάδας», έως ότου όλες οι ομάδες έχουν αγωνιστεί μεταξύ
τους (round-robin). Επιπλέον 3 αγωνιστικές (μετά από κάθε 3εις αγωνιστικές
με «κόντρες») θα είναι για σύνολα κορινών. Στους αγώνες θα υπάρχουν
βαθμοί σε Ατομικό και Ομαδικό επίπεδο.
Από τους αγώνες «κόντρας», οι ομάδες θα κερδίζουν βαθμούς από:
α) νίκη αθλητή ανά παιχνίδι,
β) νίκη ομάδας ανά παιχνίδι,
γ) νίκη ομάδας ανά set,
δ) bonus συνόλου κορυνών ομάδας.
Στις επιπλέον 3εις αγωνιστικές (Συνόλου Κορινών), οι ομάδες θα αγωνίζονται
χωρίς αντίπαλο, με βαθμούς:
α) bonus συνόλου κορινών ομάδας ανά παιχνίδι,
β) bonus κορινών αθλητή ανά παιχνίδι
γ) έξτρα βαθμούς κατάταξης συνόλου κορινών ομάδας την κάθε αγωνιστική.
ΤΕΛΙΚΑ / PLAY-OFF: . Τα Τελικά θα πραγματοποιηθούν αμέσως μετά την ολοκλήρωση της
Κανονικής Περιόδου, σε τρεις (3) αγωνιστικές ημέρες. Η κάθε αγωνιστική
ημέρα θα περιλαμβάνει τρία (3) παιχνίδια «ομάδα-εναντίον-ομάδας» με
διαφορετικούς αντιπάλους κάθε παιχνίδι με τρόπο βαθμολόγησης όπως και
στην Κανονική Περίοδο, αλλά με διπλάσιους βαθμούς ανά παιχνίδι. Τα Τελικά
θα ολοκληρωθούν όταν όλες οι ομάδες έχουν αγωνιστεί μεταξύ τους (roundrobin). Oι ομάδες θα ξεκινήσουν τα Play-Off με το 1/10 των βαθμών τους (με
στρογγυλοποίηση στον πλησιέστερο ακέραιο) + βαθμούς ανάλογα με την
κατάταξή τους στην Κανονική Περίοδο.
Στο τέλος της προκήρυξης υπάρχει αναλυτικό πρόγραμμα αγώνων, ανάλογα
με τον αριθμό των ομάδων.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ «Ομάδα-εναντίον-Ομάδας»:
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:

Νίκη Αθλητή ανά Παιχνίδι:
Ισοπαλία Αθλητή ανά Παιχνίδι:
Νίκη σε σύνολο κορυνών Ομάδας ανά Παιχνίδι:
Ισοπαλία σε σύνολο κορυνών Ομάδας ανά Παιχνίδι:
Νίκη σε σύνολο κορυνών Ομάδας στο set 3ων παιχνιδιών:
Ισοπαλία σε σύνολο κορυνών Ομάδας στο set 3ων παιχνιδιών:
Έξτρα Βαθμοί Bonus Ανά Παιχνίδι:

2 Βαθμοί
1 Βαθμός
5 Βαθμοί
2,5 Βαθμοί
10 Βαθμοί
5 Βαθμοί
Βλ. Bonus

. Σύνολα Κορινών:
Ατομικές Βαθμοί ανά παιχνίδι:
170-184:
185-199:
200-214:
215-229:
230+:

1 Βαθμός
2 Βαθμοί
3 Βαθμοί
4 Βαθμοί
5 Βαθμοί

Έξτρα Βαθμοί Bonus Ομάδας Ανά Παιχνίδι: Βλ. Bonus
Βαθμοί Κατάταξης Ομάδων:
1η Θέση:
2η Θέση:
3η Θέση:
4η Θέση:
5η Θέση:
6η Θέση:
7η Θέση:
8η Θέση:
9η Θέση:
10η Θέση:
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΤΕΛΙΚΑ / PLAY-OFF:

35 Βαθμοί
31 Βαθμοί
27 Βαθμοί
23 Βαθμοί
20 Βαθμοί
18 Βαθμοί
16 Βαθμοί
14 Βαθμοί
13 Βαθμοί
12 Βαθμοί

Νίκη Αθλητή ανά Παιχνίδι:
Ισοπαλία Αθλητή ανά Παιχνίδι:
Νίκη σε σύνολο κορυνών Ομάδας ανά Παιχνίδι:
Ισοπαλία σε σύνολο κορυνών Ομάδας ανά Παιχνίδι:
Έξτρα Βαθμοί Bonus Ανά Παιχνίδι:

4 Βαθμοί
2 Βαθμός
10 Βαθμοί
5 Βαθμοί
Βλ. Bonus

BONUS ΒΑΘΜΟΙ: . Κανονική Περίοδος & Τελικοί / Play-Off (υπολογίζεται πάντα το Handicap):
700-739: 4 Βαθμοί
740-779: 5 Βαθμοί
780-819: 6 Βαθμοί
820-859: 7 Βαθμοί
860+: 8 Βαθμοί
HANDICAP: . Κάθε αθλητής/τρια θα έχει Handicap το οποίο υπολογίζεται ως το 80% της
διαφοράς του Μ.Ο. του από τον Μ.Ο. των τεσσάρων (4) μεγαλύτερων
καταμετρημένων Μ.Ο. αθλητών/τριών που συμμετέχουν στα εσωτερικά
πρωταθλήματα, την εκάστοτε αγωνιστική. Ο τρόπος υπολογισμού εξηγείται
αναλυτικά παρακάτω στην προκήρυξη. Τα handicap ανανεώνονται μετά το
τέλος κάθε αγωνιστικής ημέρας.

ΕΜΒΟΛΙΜΕΣ ΑΓΩΝ/ΚΕΣ: . Κατόπιν έγκαιρης ενημέρωσης σε περίπτωση αδυναμίας κάποιας ομάδας
λόγω απουσιών, και σε συνεννόηση με την αντίπαλη ομάδα για τον ορισμό
ημέρας και ώρας. Επίσης, για αναπληρωματικούς ομάδων που θέλουν να
συμπληρώσουν χαμένες αγωνιστικές τόσο για τον Μ.Ο. τους στο σύλλογο όσο
και για το Rally Αιγαίου.
ΛΑΔΩΜΑ: . Θα υπάρχουν 2 λαδώματα, το 1ο για τις πρώτες 8 αγωνιστικές και το επόμενο
για τις αγωνιστικές 9-12 και τα Play-Off.
1ο Λάδωμα: 2007 USBC Open Championships (3340) (40 feet)
http://patternlibrary.kegel.net/PatternLibraryPattern.aspx?ID=523
2ο Λάδωμα: Θα επιλεγεί μετά από κλήρωση.
RALLY ΑΙΓΑΙΟΥ: . Οι κορίνες των αθλητών/τριών από όλους τους αγώνες θα καταμετρώνται για
το Rally Αιγαίου.
ΒΡΑΒΕΙΑ: . 1η Θέση Ομάδας στα Τελικά / Play-Off
2η Θέση Ομάδας στα Τελικά / Play-Off
3η Θέση Ομάδας στα Τελικά / Play-Off
Καλύτερο σετ 3ων παιχνιδιών Ομάδας (με HC) (Κανονική Περίοδος)
Καλύτερο Ατομικό παιχνίδι Ανδρών (με HC) (όλες οι φάσεις)
Καλύτερο Ατομικό παιχνίδι Γυναικών (με HC) (όλες οι φάσεις)
Καλύτερο Ατομικό σετ 3ων παιχνιδιών Ανδρών (με HC) (Κανονική Περίοδος)
Καλύτερο Ατομικό σετ 3ων παιχνιδιών Γυναικών (με HC) (Κανονική Περίοδος)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
Η διάρκεια του πρωταθλήματος έχει υπολογιστεί σε 15 εβδομάδες (9+3 αγωνιστικές + 3 play-off).
Οι κορύνες των αθλητών που συμμετέχουν στο Ομαδικό Πρωτάθλημα, προσμετρώνται στον γενικό Μ.Ο.
τους στο σύλλογο, καθώς και στην καταμέτρηση μιλίων για το Rally Αιγαίου.
Το πρόγραμμα αγώνων είναι βασισμένο πάνω στο επίσημο πρόγραμμα ομαδικών πρωταθλημάτων του
USBC, τροποποιημένο με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλιστεί ότι όλες οι ομάδες θα αγωνιστούν στους
ίδιους διαδρόμους κατά το δυνατόν ίσες φορές.

Δημιουργία Ομάδων:
Στο Ομαδικό Πρωτάθλημα 4άδων μπορούν να συμμετέχουν τόσο αθλητές και μέλη του συλλόγου, όσο και
μη μέλη. Οι ομάδες θα αποτελούνται από τέσσερις (4) αθλητές ή/και αθλήτριες και προαιρετικά κάθε
ομάδα μπορεί να έχει και αναπληρωματικούς παίκτες. Στην περίπτωση ύπαρξης αναπληρωματικού,
αλλαγή παίκτη μπορεί να γίνει μόνο πριν την έναρξη οποιασδήποτε αγωνιστικής ημέρα. Μετά την έναρξη
των παιχνιδιών, δεν μπορεί να γίνει αλλαγή για κανένα λόγο. Η δημιουργία των ομάδων είναι ελεύθερη
και στην κρίση των αθλητών, ενώ για αθλητές που δεν μετέχουν σε κάποια ομάδα, θα δημιουργηθούν
ομάδες 4άδων με τη βοήθεια του Δ.Σ. του συλλόγου και πάντα με τη σύμφωνη γνώμη των αθλητών
αυτών. Οι ομάδες που θα συμμετέχουν θα πρέπει να έχουν δηλωθεί το αργότερα μέχρι την Δευτέρα 16
Οκτωβρίου 2017 και ώρα 18:00, ώστε να δημιουργηθούν εγκαίρως οι ομάδες από το Δ.Σ. με τους αθλητές
που δεν μετέχουν σε κάποια ομάδα και κατόπιν να πραγματοποιηθεί η κλήρωση του προγράμματος των
αγώνων. Κάθε ομάδα θα πρέπει να επιλέξει έναν παίκτη της ως αρχηγό να την αντιπροσωπεύει, για όποιο
θέμα προκύψει. Επίσης οι ομάδες θα πρέπει να δηλώσουν το όνομα της ομάδας τους έως και την
Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017. Οι αρχηγοί των ομάδων θα είναι αυτοί που θα εκπροσωπούν τις ομάδες
τους απέναντι στον πρόεδρο και το Δ.Σ. του συλλόγου για οποιοδήποτε θέμα θα απασχολήσει και θα
αφορά την ομάδα του στο πρωτάθλημα, θα ενημερώνεται για τον τρόπο διεξαγωγής του πρωταθλήματος
και κάθε τροποποίηση που μπορεί να υπάρξει και θα έχει την υποχρέωση να ενημερώνει έγκαιρα τους
συμπαίχτες του. Επίσης, είναι υπεύθυνοι για να δηλώνουν ή να τροποποιούν ανά αγωνιστική ημέρα, τη
σειρά με την οποία θα αγωνίζονται οι παίκτες της ομάδας τους, καθώς επίσης και για την καταγραφή των
αποτελεσμάτων της ομάδας τους στα φύλλα αγώνων.

Τοποθέτηση Αθλητών στους Διαδρόμους:
Η σειρά με την οποία θα αγωνίζονται οι παίκτες μπορεί να αποφασιστεί από τον αρχηγό κάθε ομάδας και
πάντα πριν την έναρξη της αγωνιστικής. Δεν μπορεί να γίνει αλλαγή στη σειρά μετά την έναρξη. Κατ’
εξαίρεση, σε περίπτωση που αθλητής προσέλθει καθυστερημένα και βάσει των προβλεπόμενων επίσημων
κανονισμών δεν μπορεί να ξεκινήσει στο παιχνίδι, για αυτό το παιχνίδι θα υπολογιστεί το blind του, ενώ
θα μπορεί να ξεκινήσει κανονικά στο επόμενο παιχνίδι στην τελευταία θέση στη σειρά της ομάδας του.
Οι αθλητές κάθε ομάδας θα αντιμετωπίζουν τον αντίστοιχο αθλητή της αντίπαλης ομάδας βάσει της θέσης
τους από το Μ.Ο. τους στην ομάδα (ο 1ος Μ.Ο. θα αγωνίζεται εναντίον του 1ου Μ.Ο. της άλλης ομάδας, ο
2ος με τον 2ο κ.ο.κ). Σε περίπτωση ισοβαθμίας, η σειρά κατάταξης των παικτών της ομάδας θα
υπολογίζεται βάσει του μεγαλύτερου αριθμού συμμετοχών κατά προτεραιότητα και κατόπιν βάσει του
μεγαλύτερου παιχνιδιού κάθε παίκτη.

Ομάδα Blind:
Στην περίπτωση όπου οι ομάδες που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα είναι μονός αριθμός και κάτω των 10,
τότε θα υπάρχει και μία ομάδα blind. Οι αθλητές που θα αγωνίζονται με την ομάδα blind, θα παίζουν
εναντίον του blind σκορ τους, το οποίο ορίζεται ως ο Μ.Ο. τους (όπως περιγράφεται παρακάτω), συν το
handicap και μείον δέκα (-10) κορίνες. Στους αγώνες των ομάδων με την ομάδα blind, οι βαθμοί και τα
bonus μετρούν κανονικά ως άνω. Για την ομαλή διεξαγωγή των αγωνιστικών, σε περίπτωση όπου υπάρχει
ομάδα blind, η ομάδα που θα αντιμετωπίζει την ομάδα blind, θα αγωνίζεται στους διαδρόμους 1-2. Στην
περίπτωση όπου κάποια ομάδα εγκαταλείψει την διοργάνωση με αποτέλεσμα να υπάρχει ανάγκη
ύπαρξης ομάδας blind, όλοι οι βαθμοί που έχουν κερδηθεί από ομάδες με αντίπαλο την ομάδα που
εγκατέλειψε θα αφαιρούνται από τη βαθμολογία τους, εκτός των bonus βαθμών, ενώ οι ομάδες που θα
απομένει να αγωνιστούν με το δημιουργηθέν blind, θα κερδίζουν βαθμούς μόνο από τα bonus.

Απουσία Αθλητή:
Είναι υποχρέωση των ομάδων που συμμετέχουν στο Ομαδικό Πρωτάθλημα και των αρχηγών τους, η κάθε
ομάδα να συμμετέχει πλήρης σε κάθε αγωνιστική και σε κάθε φάση του πρωταθλήματος. Αγώνες
μπορούν να πραγματοποιούνται, μόνο μεταξύ ομάδων που είναι πλήρεις και σε εξαιρετικές περιπτώσεις,
με απουσία ενός (1) μόνο παίκτη από κάθε ομάδα. Για οποιαδήποτε απουσία παίκτη, θα πρέπει ο αρχηγός
της ομάδας να ενημερώνει το Δ.Σ. του συλλόγου έγκαιρος. Αυτό σημαίνει ότι εάν από κάποια ομάδα, για
προσωπικούς λόγους αδυνατούν να αγωνιστούν δύο (2) και πλέον μέλη της, ο αρχηγός της ομάδας αυτής
είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει το Δ.Σ. το αργότερο έως και την Κυριακή πριν την επερχόμενη
αγωνιστική, ώστε το Δ.Σ. να αποφασίζει για την διεξαγωγή του αγώνα της επερχόμενης αγωνιστικής ή την
μετάθεσή του σε άλλη ημερομηνία (κατόπιν συνεννόησης με την ομάδα που θα αντιμετώπιζε η εν λόγω
ομάδα). Σε περίπτωση μη έγκαιρης ενημέρωσης, δύναται στο Δ.Σ. να αποφασίσει για την εν λόγω
αγωνιστική ημέρα. Με την έγκαιρη ενημέρωση, θα αποφευχθούν καταστάσεις όπου λόγω απουσίας
παικτών μίας ομάδας, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, δεν θα μπορούν να αγωνιστούν ούτε οι παίκτες
της που προσήλθαν κανονικά, αλλά ούτε και οι αθλητές της ομάδας την οποία θα αντιμετώπιζαν,
δημιουργώντας τόσο προβλήματα στην διεξαγωγή του Ομαδικού Πρωταθλήματος, όσο και στην
καταμέτρηση κορυνών για το Rally Αιγαίου καθώς και τους Μ.Ο. των αθλητών.
Στην περίπτωση απουσίας ενός (1) και μόνο παίκτη από κάποια ομάδα, θα προσμετράτε το blind του
παίκτη, τόσο για το σύνολο κορινών της ομάδας όσο και για το σκορ έναντι του οποίου θα αγωνίζεται ο
αθλητής της αντίπαλης ομάδας. Τα blind δεν κερδίζουν βαθμούς σε ατομικό επίπεδο, ενώ στην περίπτωση
ύπαρξης blind και στις δύο αντίπαλες ομάδες, εφόσον συμπίπτουν στη σειρά που αγωνίζονται (π.χ. blind
στις δύο ομάδες ο 2ος τη σειρά αθλητής), δεν δίνονται βαθμοί σε ατομικό επίπεδο.
Το blind παίκτη ορίζεται ως ο Μ.Ο. του (όπως παρακάτω), συν το handicap και μείον δέκα (-10) κορίνες.

Ισοβαθμία:
Κανονική Περίοδος:
Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο (2) ή περισσοτέρων ομάδων στη βαθμολογία της Κανονικής Περιόδου,
ισχύει κατά προτεραιότητα:
α) οι βαθμοί των ομάδων στα μεταξύ τους παιχνίδια (χωρίς bonus),

β) το μεγαλύτερο σύνολο κορυνών ομάδας, από όλες τις αγωνιστικές, με handicap,
γ) το μεγαλύτερο σύνολο κορυνών ομάδας, στην τελευταία αγωνιστική, με handicap,
δ) το τελευταίο καλύτερο παιχνίδι ομάδας κατά την τελευταία αγωνιστική, με handicap,
Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο (2) ή περισσοτέρων ομάδων στην κατάταξη στις αγωνιστικές Συνόλου της
Κανονικής Περιόδου, ισχύει κατά προτεραιότητα:
α) το μεγαλύτερο σύνολο κορυνών ομάδας στο τελευταίο παιχνίδι, με handicap,
β) το μεγαλύτερο σύνολο κορυνών ομάδας, στο προτελευταίο παιχνίδι, με handicap κ.ο.κ.
Τελικά / Play-Off:
Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο (2) ή περισσοτέρων ομάδων στην βαθμολογική κατάταξη των Τελικών,
ισχύει κατά προτεραιότητα:
α) το μεγαλύτερο σύνολο κορυνών ομάδας, στο σύνολο των παιχνίδια των Τελικών, με handicap,
β) οι βαθμοί νίκης στα μεταξύ τους παιχνίδια στα Τελικά (δεν προσμετρώνται τα bonus),
γ) η καλύτερη θέση κατάταξης στην Προκριματική φάση.

Έξτρα Βαθμοί Play-Off βάσει κατάταξης στην Κανονική Περίοδο:
1η:
2η:
3η:
4η:
5η:
6η:
7η:
8η:
9η:
10η:

+50 βαθμοί
+45 βαθμοί
+40 βαθμοί
+36 βαθμοί
+32 βαθμοί
+29 βαθμοί
+28 βαθμοί
+27 βαθμοί
+26 βαθμοί
+25 βαθμοί

Handicap Αθλητών:
Υπολογισμός Handicap:
Το Handicap κάθε αθλητή θα υπολογίζεται ως το 80% της διαφοράς του σχετικού Μ.Ο. του, από τον
εκάστοτε Μ.Ο. των τεσσάρων (4) μεγαλύτερων καταμετρημένων γενικών Μ.Ο. αθλητών στις εσωτερικές
διοργανώσεις του συλλόγου (στο εξής «Ανώτερος Μ.Ο. Συλλόγου»). Το handicap στρογγυλοποιείται στον
πλησιέστερο ακέραιο. Τα handicap ανανεώνονται μετά το τέλος κάθε αγωνιστικής ημέρας και
επανυπολογίζονται πριν την έναρξη των τελικών.

Ανώτερο και κατώτερο όριο Handicap:
Το κατώτερο όριο Handicap που μπορεί να έχει ένας παίκτης είναι 0, ενώ το ανώτερο όριο ορίζεται ως το
25% του εκάστοτε «Ανώτερου Μ.Ο. Συλλόγου» (με στρογγυλοποίηση στον πλησιέστερο ακέραιο). Κατ’
εξαίρεση, αθλητές/τριες που έχουν συμμετάσχει σε Εθνική ομάδα θα έχουν ως ανώτερο όριο handicap 10
κορίνες οι Άνδρες και 25 κορίνες οι Γυναίκες. Για νέους αθλητές και αθλήτριες, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ.
δύναται το όριο του 25% να προσαρμοστεί αποκλειστικά για αυτούς τους αθλητές σε 35%.

Μέσοι Όροι Αθλητών για τον υπολογισμό του Handicap:
Ο αρχικός Μ.Ο. κάθε αθλητή πριν την έναρξη του Ομαδικού Πρωταθλήματος, θα υπολογιστεί από το
σύνολο των παιχνιδιών του κατά την προηγούμενη περίοδο 2016-2017 στις ενδοσυλλογικές διοργανώσεις
(ομαδικό και ατομικό), εφόσον είχε τουλάχιστον 18 παιχνίδια, συν τις αγωνιστικές από το Ατομικό
Πρωτάθλημα της τρέχουσας περιόδου.
Για τους αθλητές που δεν μπορεί να υπολογιστεί Μ.Ο. από το παραπάνω, θα ισχύουν τα εξής:
α) Αθλητές που δεν είχαν αγωνιστεί στο εσωτερικό πρωτάθλημα του συλλόγου την περίοδο 2016-2017, ή
είχαν λιγότερα των 18 παιχνιδιών, θα υπολογιστεί ο Μ.Ο. τους και από στοιχεία προηγούμενων ετών,

τόσο σε εσωτερικές διοργανώσεις όσο και σε διοργανώσεις της ΕΓΟ, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. κατά
περίπτωση.
β) Για αθλητές της περίπτωσης (α) όπου όμως δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία από προηγούμενα έτη, θα
ισχύει Handicap ανάλογα με την κατηγορία όπου ανήκαν βάσει των δελτίων τους στην ΕΓΟ τις περιόδους
2015-2016 και 2016-2017 ή αν δεν υπάρχει δελτίο, βάσει παλαιών δελτίων τους στην ΕΟΜ, των περιόδων
2013-2014 ή 2014-2015:
Α Ανδρών: 199,99, Β Ανδρών: 189,99, Γ Ανδρών: 169,99
Α Γυναικών: 189,99, Β Γυναικών: 174,99, Γ Γυναικών: 149,99
γ) Αθλητές που ανήκουν στην περίπτωση (α) και παράλληλα δεν διαθέτουν δελτίο της ΕΓΟ περιόδου 20152016 ή 2016-2017 ή ΕΟΜ της περιόδου 2013-2014 ή 2014-2015, το Handicap τους για την 1η αγωνιστική
και μόνο, θα υπολογιστεί από τον συλλογικό Μ.Ο. όλων των παικτών που παίρνουν μέρος στο Ατομικό
Πρωτάθλημα και διαθέτουν Μ.Ο., πριν την έναρξη της 1ης αγωνιστικής. Για τις επόμενες αγωνιστικές και
τα Τελικά, το Handicap τους θα υπολογίζεται από τον τρέχον Μ.Ο. τους της φετινής περιόδου.
δ) Αθλητές που παίζουν για πρώτη φορά σε επίσημη διοργάνωση και δεν είχαν ποτέ στο παρελθόν δελτίο,
θα κατατάσσονται αυτόματα στην τελευταία κατηγορία δυναμικότητας για τους ομίλους. Για την 1η
αγωνιστική θα έχουν handicap ανάλογο της Γ κατηγορίας παικτών της περίπτωσης (β), συν 10 κορίνες (τα
όρια των handicap ισχύουν κανονικά). Για τις επόμενες αγωνιστικές και τα Τελικά, το Handicap τους θα
υπολογίζεται από τον τρέχον Μ.Ο. τους της φετινής περιόδου.
Σχετικός Μ.Ο. Αθλητών: Για τον ορθότερο και όσο το δυνατόν πιο δίκαιο υπολογισμό των Handicap, καθ’
όλη την φετινή αγωνιστική περίοδο, κάθε αθλητής θα έχει έναν σχετικό Μ.Ο. για τον υπολογισμό των
handicap, ο οποίος θα υπολογίζεται από τις 6 πιο πρόσφατε αγωνιστικές 3ων παιχνιδιών ή κατ’ ελάχιστον
από τα 18 πιο πρόσφατα παιχνίδια του κατά την φετινή περίοδο (αγωνιστικές, play-off, εμβόλιμες
εσωτερικής διοργάνωσης, όχι εμβόλιμες Rally Αιγαίου). Μέχρι την συμπλήρωση των
αγωνιστικών/παιχνιδιών αυτών, θα συνυπολογίζεται στον σχετικό Μ.Ο. του κάθε αθλητή και ο αρχικός
του Μ.Ο. και θα προσμετράται σε κάθε αγωνιστική ως μία αγωνιστική 3ών παιχνιδιών, με εξαίρεση τους
αθλητές των περιπτώσεων (β), (γ) και (δ) για τους οποίους δεν υπάρχει πρόσφατος Μ.Ο. και αυτός θα
υπολογίζεται μετά την 1η αγωνιστική μόνο από τα παιχνίδια του κατά την φετινή περίοδο.
Παράδειγμα: Έστω ότι ένας αθλητής έχει αρχικό Μ.Ο. 176,50 και ο «Ανώτερος Μ.Ο. Συλλόγου είναι
198,98. Το handicap του για την 1η αγωνιστική θα είναι 16 κορίνες (195,98 - 176,50 = 19,48 * 80% = 15,58
≈ 16). Στην 1η αγωνιστική κάνει 550 κορίνες (καθαρές). Για την 2η αγωνιστική, ο Μ.Ο. του θα είναι 176,50
(αρχικός) + 183,33 (1ης Αγωνιστικής) = 359,83 / 2 = 179,95 από τον οποίο Μ.Ο. θα υπολογιστεί το νέο του
handicap.

Λάδωμα / Oil Pattern:
Θα υπάρχουν 2 λαδώματα, το 1ο για τις αγωνιστικές 1 έως 8 και το 2ο για τις αγωνιστικές 9 έως 12 συν τα
Play-Off. Τα λαδώματα (patterns) για το Ομαδικό Πρωτάθλημα 4άδων έχουν επιλεγεί από την κατηγορία
λαδωμάτων που ψηφίστηκε κατά την Γ.Σ. του συλλόγου στις 03/07/2017. Οι διάδρομοι θα λαδώνονται
πριν την έναρξη των δοκιμαστικών κάθε αγωνιστικής ημέρας.

Νικητές / Βραβεία:
> Οι αθλητές των τριών (3) πρώτων ομάδων από την Τελική Φάση / Play-Off, θα λάβουν μετάλλια και
αναμνηστικό πάπυρο για την διάκρισή τους και θα τοποθετηθεί πλακέτα με τα ονόματα τους και των
ομάδων τους στο ειδικό έπιπλο βραβείων (τροπαιοθήκη) του συλλόγου.
> Θα βραβευθούν με μετάλλια οι αθλητές της ομάδας με το καλύτερο ομαδικό σετ 3ων παιχνιδιών με
handicap από όλη τη διάρκεια του Ομαδικού Πρωταθλήματος. Σε ισοβαθμία για το καλύτερο ομαδικό
παιχνίδι θα μετράει κατά προτεραιότητα το μικρότερο συνολικό handicap της ομάδας την αγωνιστική
που έγινε το παιχνίδι και στη συνέχεια, το 2ο καλύτερο παιχνίδι (με HDC) και κατόπιν το μικρότερο
handicap, το 3ο κ.ο.κ.
> Επίσης, θα λάβουνε μετάλλια οι αθλητές και αθλήτριες για το καλύτερο ατομικό παιχνίδι με handicap
καθ’ όλη τη διάρκεια του Πρωταθλήματος, καθώς και το καλύτερο ατομικό σετ 3ων παιχνιδιών με handicap

κατά την Κανονική Περίοδο, Ανδρών και Γυναικών. Σε ισοβαθμία για το καλύτερο παιχνίδι ή σετ αθλητή,
θα μετράει κατά προτεραιότητα το μικρότερο handicap (κατά την αγωνιστική που έγινε το παιχνίδι ή
set), στη συνέχεια το 2ο καλύτερο παιχνίδι ή σετ αντίστοιχα (με HDC) και κατόπιν το μικρότερο handicap,
το 3ο κ.ο.κ.
Τέλος, καθ’ όλη τη διάρκεια του Ομαδικού Πρωταθλήματος, όποιος αθλητής καταφέρει να επιτύχει το
απόλυτο των τριακοσίων (300) κορινών (χωρίς handicap), θα λάβει αναμνηστική πλακέτα, με αναγραφή
ημερομηνίας και αριθμό διαδρόμου.
Υπεύθυνος για την κατάρτιση των αποτελεσμάτων και τα handicap, ορίζεται με την παρούσα ο κ. Γιάννης
Δόσκορης.
Για οποιοδήποτε θέμα προκύψει και δεν προβλέπεται με απόλυτη ακρίβεια στην παρούσα Προκήρυξη, θα
επιλυθεί με απόφαση του ΔΣ του Συλλόγου.
Σας ευχόμαστε μια καλή αγωνιστική περίοδο.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΜΑ∆ΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ | 10 ΟΜΑ∆ΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

(Οι οµάδες θα τοποθετηθούν µετά από κλήρωση)

ΤΕΛΙΚΑ / PLAY-OFF

(Οι οµάδες θα τοποθετηθούν ανάλογα µε τη θέση τους στην Κανονική Περίοδο)

