ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2014 – 2015
PREMIER LEAGUE
Το Σωματείο «Rock ‘N’ Bowl Bowlers Club» που εδρεύει στη Λάρνακα
προκηρύσσει το καθιερωμένο πρωτάθλημά του για την αγωνιστική
περίοδο 2014 – 2015. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι είναι μέλη του
σωματείου «Rock ‘N’ Bowl Bowlers Club».
Ημερομηνία έναρξης του πρωταθλήματος ορίζεται η Δευτέρα 20
Οκτωβρίου 2014. Τελευταία ημέρα εγγραφής των ομάδων είναι η
Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2014. Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί στο Rock ‘N’
Bowl Bowling Centre στη Λάρνακα.
Ημέρα διεξαγωγής των αγώνων ορίζεται η Δευτέρα και ώρα έναρξης
19.30. Το «Practice» θα αρχίζει η ώρα 19.15 και θα διαρκεί 15 λεπτά.
Οι ομάδες που συμμετέχουν στην Premier League είναι αυτές που
τερμάτισαν στις θέσεις 1-4 του κάθε ομίλου κατά την αγωνιστική
περίοδο 2013-2014.

Εγγραφή Ομάδων
Οι ομάδες δικαιούνται να εγγράψουν στο δυναμικό τους από 5 μέχρι 8
παίχτες.
Δικαίωμα εγγραφής ομάδας: €50,00
Το κόστος των παιχνιδιών ανά αγωνιστική ορίστηκε στα €45,00 για κάθε
ομάδα (ανεξαρτήτως αν η ομάδα δεν παρουσιαστεί).
Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από το δικαίωμα
εγγραφής της ομάδας €50,00 και από την ετήσια συνδρομή €15,00 ανά
παίχτη (€8,00 για άτομα κάτω των 18 ετών)

Πρωτάθλημα
Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε 2 γύρους με σύνολο 3 παιχνίδια ανά
αγωνιστική. Με την ολοκλήρωση των 2 γύρων, οι πρώτες 4 ομάδες θα
αποτελέσουν τον Α όμιλο και οι υπόλοιπες τον Β όμιλο. Οι ομάδες κάθε
ομίλου θα αγωνιστούν αναμεταξύ τους και οι κερδισμένοι βαθμοί θα
προστίθενται στο σύνολο των βαθμών που είχαν μαζέψει με την
ολοκλήρωση των 2 γύρων.
Πρωταθλητής Πρωταθλήματος
Η ομάδα που με το τέλος της φάσης των ομίλων έχει τους περισσότερους
βαθμούς θα είναι και η πρωταθλήτρια. Σε περίπτωση ισοπαλίας,
πρωταθλήτρια ομάδα θα είναι αυτή με τις περισσότερες κορύνες μεταξύ
των ομάδων που ισοβαθμούν στη πρώτη θέση.
Handicap
8 κορίνες handicap παίρνουν παιδιά κάτω των 16 χρόνων και οι γυναίκες.
Blind
Το blind score για παίχτη που απουσιάζει ορίζεται στο 120.
Αριθμός Παιχτών
Σε κάθε παιχνίδι αγωνίζονται 5 παίχτες με δικαίωμα αλλαγών πριν από
την έναρξη κάθε παιχνιδιού.
Σύστημα Βαθμολογίας
• 1 βαθμός για κάθε κερδισμένο παιχνίδι (συμπεριλαμβάνεται το
handicap)
• 1 βαθμός στο σύνολο κορυνών των 3ων παιχνιδιών.
ΣΥΝΟΛΟ: 4 βαθμοί ανά αγωνιστική
Σε περίπτωση ισοπαλίας, οι ομάδες κερδίζουν από μισό βαθμό.

Υποβιβασμός στην A Division League
Με την ολοκλήρωση της χρονιάς, η τελευταία ομάδα υποβιβάζεται
αυτόματα στην A Division League για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Η
προτελευταία ομάδα αγωνίζεται με την 2η της A Division League σε
διπλούς αγώνες μπαράζ, και η ομάδα με τα περισσότερα πινς
εξασφαλίζει την συμμετοχή της στην Premier League για την επόμενη
αγωνιστική περίοδο.

