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ο

 ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΦΙΛΙΑΣ 

30 Μαρτίου – 1
η

 Απριλίου 2012 

************************************* 
Ανακοινώνουμε τη διοργάνωση του «2ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΦΙΛΙΑΣ» που έχει μοναδικό στόχο 
την εδραίωση, ανάπτυξη και ενδυνάμωση των φιλικών σχέσεων μεταξύ ομάδων 

μπόουλινγκ που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, καθώς επίσης και την προώθηση του 
«Fair Play».  Εμπνευστές του «ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΦΙΛΙΑΣ» είναι ο Πάρης Κληρίδης της ομάδας 

“THE DREAMERS” του επαρχιακού συνδέσμου μπόουλινγκ Λάρνακας και ο Ντίνος 

Σοφοκλέους του “LEONTES Bowling Club” του επαρχιακού συνδέσμου μπόουλινγκ 
Αμμοχώστου.  Στόχος μας είναι η καθιέρωση του τουρνουά σε θεσμό. 
 

Η λαμπρή ιδέα για τη διοργάνωση αλλά κυρίως για την καθιέρωση του Τουρνουά 

Φιλίας ‘‘γεννήθηκε” στις 20 Φεβρουαρίου 2010.  Εκείνο το Σαββατιάτικο απόγευμα 
στην Πάφο, ο Πάρης Κληρίδης και ο Ντίνος Σοφοκλέους, παρακολουθώντας τους 

αγώνες του “1st Navigators Cup, εμπνεύστηκαν από την ιδέα του κοινού τους φίλου 
Λούκα Ευριπίδου και αποφάσισαν να κάνουν κάτι παρόμοιο αλλά με τη συμμετοχή 

κυπριακών ομάδων.  Ένα χρόνο αργότερα πήραν τη μεγάλη απόφαση και σε 
συνεργασία με ακόμη μια κοινή τους φίλη, τη Μαρία Παρασκευά, προχώρησαν στη 

διοργάνωση του 1ου Τουρνουά Φιλίας το οποίο διεξήχθη στο Magic Bowl Centre στην 

Πόλη της Χρυσοχούς και έλαβαν μέρος συνολικά τέσσερις (4) ομάδες. Για την ιστορία 
αναφέρουμε τα ονόματα των ομάδων: “THE DREAMERS”, “P.KASTORIS MOTORS 

LEONTES”, “MAGIC BOWL” και “SFIKES POWER”. 
 

Πιστοί στον αρχικό μας στόχο προχωρούμε στη φετινή διοργάνωση αυξάνοντας τον 
αριθμό των συμμετεχουσών ομάδων σε έξι (6). Το “2ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΦΙΛΙΑΣ”  θα 

διεξαχθεί στο Cockatoos Bowling Center στην Πάφο, το τριήμερο από 30 Μαρτίου 
μέχρι και 1η Απριλίου 2012. 

Στη δεύτερη αυτή διοργάνωση θα συμμετάσχουν οι ομάδες “THE DREAMERS” του 
Επαρχιακού Λάρνακας, “GYPSOMANIA LEONTES B.T.” του Επαρχιακού Αμμοχώστου, 

“MAGIC BOWL” του Επαρχιακού Πάφου, “FIRE BALLS” του COSMIC Bowling Club στην 

Πάφο, “A’ TEAM” του Επαρχιακού Λεμεσού και “NEW GENERATION” του Rock N’ Bowl 
Bowlers Club στη Λάρνακα. 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 

Ονομασία Τουρνουά 2ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΦΙΛΙΑΣ 2012 

Ιδρυτές Τουρνουά Πάρης Κληρίδης & Ντίνος Σοφοκλέους 

Οργανωτές Τουρνουά THE DREAMERS Bowling Team - LEONTES Bowling Club 

Tournament Director Ντίνος Σοφοκλέους 

Tournament Assistant Director Μαρία Παρασκευά 

Tournament Manager Πάρης Κληρίδης 

Tournament Assistant Manager Jack Ιακώβου 

Multimedia Manager Γιάννης Χ”Χαραλάμπους  

Photographer Μιχάλης Ελπιδοφόρου 

Bowling Center COCKATOOS BOWLING CENTER 

Πόλη / Χώρα Πάφος / Κύπρος 

Έναρξη Τουρνουά Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012 

Λήξη Τουρνουά Κυριακή, 1η Απριλίου 2012 
 

ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Ντίνος Σοφοκλέους Κινητό: +357 99687824 

Πάρης Κληρίδης Κινητό: +357 99663686 

Jack Iacovou Κινητό: +357 96615936 

Web Pages 
http://www.cyprusbowling.com.cy/tournouafilias.html 
 

http://www.facebook.com/BowlingFriendshipTournament    
 

E-mail επικοινωνίας  leontes-bowling-club@live.com   master@cyprusbowling.com.cy 

 

 
 

 
 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ – COCKATOOS BOWLING CENTER, ΠΑΦΟΣ 

Διεύθυνση Αγίου Αντωνίου 25, Κάτω Πάφος 

Τηλέφωνο / Φαξ Τηλ: +357 26822004, Φαξ: +357 26600408 
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ COCKATOOS BOWLING CENTRE 

Αριθμός Διαδρόμων 10 

Approaches Synthetic Brunswick Anvilane Pro 
 

Surfaces Synthetic Brunswick Anvilane Pro 
 

Pins Brunswick Max Glow 
 

Score system Brunswick Classic 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΑΔΩΜΑΤΟΣ 

Μηχανή Λαδώματος Kegel Kustodian Plus 

Conditioner 

il 

Kegel Infinidy      

 
Cleaner Kegel FIZZION 

Oil Pattern 40 Feet 

 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 

Κατηγορία Ιδιωτικό / με πρόσκληση 

Γεγονός Ομαδικό Τουρνουά 

Handicap Γυναικών & Youth 7 κορύνες (μόνο για τα ατομικά και για τα διπλά) 

Δικαίωμα Συμμετοχής €80 ευρώ / ομάδα 

 

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ – ΕΠΑΘΛΑ 

Περιγραφή Κατηγορία  

Πρώτη Θέση Ομαδικού Τουρνουά ΟΜΑΔΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ & ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ  

Δεύτερη Θέση Ομαδικού Τουρνουά ΟΜΑΔΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ & ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ  

Τρίτη Θέση Ομαδικού Τουρνουά ΟΜΑΔΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ & ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ  

Τέταρτη – Έκτη Θέση Ομαδ. Τουρνουά ΟΜΑΔΙΚΑ ΚΥΠΕΛΛΑ & ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ  

Καλύτερο Ατομικό High Game  ΑΤΟΜΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ  

1η Θέση Ατομικού Τουρνουά ΑΤΟΜΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ  

2η Θέση Ατομικού Τουρνουά ΑΤΟΜΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ  

3η Θέση Ατομικού Τουρνουά ΑΤΟΜΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ  

4η Θέση Ατομικού Τουρνουά ΑΤΟΜΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ  
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ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 

 ΟΜΑΔΙΚΟ: 

 

Συμμετέχουν 6 ομάδες. Οι ομάδες θα αποτελούνται από 7 παίκτες (6+1) η καθεμία και ο 

τρόπος διεξαγωγής κάθε αγώνα συμπεριλαμβάνει ατομικά (1β), δυάδες (2β) και το 

ομαδικό 5 παικτών “baker system” (1β). Οι ομάδες υποχρεωτικά θα χρησιμοποιήσουν 

τους παίκτες με τους οποίους αγωνίζονται στο Πρωτάθλημα των σωματείων τους.  

Οι ομάδες θα αγωνιστούν σε ένα γύρο αντιμετωπίζοντας τις υπόλοιπες σε έναν αγώνα. 

Κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, η ομάδα που θα κερδίσει πρώτη 6 βαθμούς θα είναι η 

νικήτρια της αναμέτρησης. 

Στη συνολική βαθμολογία θα υπολογίζεται το σύνολο των βαθμών που κερδίζουν οι 

ομάδες σε κάθε αγώνα.  
 

 

 

 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΑ 

Σε κάθε αγώνα η σειρά διεξαγωγής των παιγνιδιών θα είναι η ακόλουθη. 

ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 

1 Ομαδικό σύστημα “Baker” 

2 Ατομικό 

3 Ατομικό  

4 Δυάδες  

5 Ομαδικό σύστημα “Baker” 

6 Ατομικό 

7 Ατομικό  

8 Δυάδες  

9 Ομαδικό σύστημα “Baker” 

10 Ατομικό 

11 Ατομικό  

12 Ομαδικό σύστημα “Baker” 

 

Ο ίδιος τρόπος διεξαγωγής θα ισχύσει σε όλους τους αγώνες του τουρνουά.  Σε περίπτωση που 
ολοκληρωθούν τα 11 παιχνίδια και υπάρξει ισοπαλία 6-6, τότε θα διεξαχθεί ένα επιπλέον 

ομαδικό παιγνίδι με το σύστημα “Baker” το οποίο και θα καθορίσει το νικητή του αγώνα.  
Προθέρμανση θα επιτρέπεται σε προκαθορισμένο διάδρομο, μόνο στους παίκτες που θα 
αγωνιστούν στο παιχνίδι που θα ακολουθήσει.  
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ & ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 

ΟΜΑΔΙΚΟ ΜΕ 

ΣΥΣΤΗΜΑ “5 BAKER” 

Αγωνίζονται με τη σειρά ανά “frame” οι παίκτες που βρίσκονται 

στην επιλεγμένη πεντάδα της κάθε ομάδας. Οι παίκτες που 

παραμένουν εκτός πεντάδας θα πρέπει να αγωνιστούν στο επόμενο 

“5 Baker System”. Η σειρά των παικτών μπορεί να διαφοροποιείται 

σε κάθε παιγνίδι. Η νικήτρια ομάδα κερδίζει 1 βαθμό. Σε περίπτωση 

ισοπαλίας οι δύο ομάδες κερδίζουν από ένα βαθμό.  

ΔΥΑΔΕΣ & ΑΤΟΜΙΚΑ 

Τόσο στα παιγνίδια του ατομικού, όσο και στις δυάδες, η βάση 

διεξαγωγής θα είναι παρόμοια. Οι αθλητές δε δικαιούνται να 

αγωνιστούν σε περισσότερα από ένα παιγνίδι ατομικού και 

ένα παιγνίδι δυάδων κατά τη διάρκεια ενός αγώνα. Σε 

περίπτωση ισοπαλίας στις δυάδες οι δύο ομάδες κερδίζουν από ένα 

βαθμό και στα ατομικά από ½ βαθμό. 

ΑΤΟΜΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 

Εκτός από τους αγώνες Ομάδων, οι παίκτες θα αγωνιστούν σε 

ακόμη 3 παιγνίδια, με το σύνολο κορυνών που θα πετύχουν να 

προστίθεται στο σκορ που έχουν πετύχει κατά τη διάρκεια των 

ομαδικών αγώνων (δυάδες και ατομικά). Οι 16 παίκτες με τον 

ψηλότερο μέσο όρο θα περάσουν στη Β’ Φάση όπου θα παίξουν 

ακόμη 2 παιχνίδια (τα σκορ μεταφέρονται από τις προηγούμενες 

φάσεις), με τους 4 παίκτες με τον ψηλότερο μέσο όρο να 

προκρίνονται στους ημιτελικούς. Σε περίπτωση ισοβαθμίας ο 

παίκτης με το ψηλότερο συνολικό σκορ κατά τη διάρκεια του 

ατομικού τουρνουά, θα καταλάβει την ψηλότερη θέση. Εάν 

εξακολουθεί να υπάρχει ισοπαλία τότε θα ληφθεί υπόψη το 

ψηλότερο τελευταίο σκορ στο ατομικό. 

 

Στους ημιτελικούς θα αγωνιστούν σε ένα παιγνίδι knock-out οι 

παίκτες 1 Vs 4 και 2 Vs 3. Σε περίπτωση ισοπαλίας θα επαναληφθεί 

το 9ο και 10ο “frame”. 

 

Οι νικητές θα αγωνιστούν στον τελικό σε 2 παιγνίδια με νικητή τον 

παίκτη που θα συγκεντρώσει το μεγαλύτερο σύνολο κορυνών. Σε 

περίπτωση ισοπαλίας θα επαναληφθεί το 9ο και το 10ο “frame”. 

 

* Για να δικαιούται ένας παίκτης να λάβει μέρος στη Β’ Φάση 

του   ατομικού τουρνουά θα πρέπει να συμπληρώσει 

τουλάχιστον 6 παιχνίδια κατά τη διάρκεια των αγώνων της. 

προκριματικής φάσης.   

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποια ασάφεια που δεν προβλέπεται στους κανονισμούς, τότε 

εναπόκειται στους “Tournament Director”, “Tournament Μanager” και “Assistant Tournament Μanager”  

να ξεκαθαρίσουν την ασάφεια και η απόφαση τους θα θεωρείται τελεσίδικη. 


