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Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 

Ο Ελληνικός Οργανισμός Εργασιακής Άθλησης & Υγείας διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Εταιρικό 

Τουρνουά Bowling «Hellenic Company Bowling Tournament 2014» υπό την αιγίδα της EFCS, 

για πρώτη φορά στην χώρα μας. 

Ημερομηνία διεξαγωγής:  

Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου  - Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2014 

Τοποθεσία: 

   Χανιά – Κρήτη 

Διοργάνωση:  

Ελληνικός Οργανισμός Εργασιακής Άθλησης & Υγείας  

Υποστήριξη:  

Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εργασιακού Αθλητισμού 

 Απολαύστε το αγαπημένο σας άθλημα 

 Γνωρίστε εταιρικές ομάδες από το 

εξωτερικό 



ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Διοργάνωση Ομάδας 

Οι ομάδες θα τοποθετηθούν σε 15 γκρουπ (G1-G15) των 4 ομάδων το κάθε ένα βάση 

του εκτιμώμενου μέσου σκορ της κάθε ομάδας. 
  
1ος ΓΥΡΟΣ(Παρασκευή) 

Κάθε ομάδα θα παίξει έναν αγώνα με κάθε ομάδα του γκρουπ (συνολικά 3 αγώνες για 

κάθε ομάδα) 

Κάθε ομάδα κερδίζει  2 πόντους για κάθε νίκη και 1 πόντο για κάθε draw. 

 

Στο τέλος του 1ου γύρου οι ομάδες θα τοποθετηθούν σε ένα ταμπλό με βάση: 

a) τους κερδισμένους πόντους 

b) συνολικός αριθμός κορίνων (3 αγώνες) 

c)  το σκορ του καλύτερου αγώνα για την ομάδα 

Από το ταμπλό του 1ου γύρου όλες οι ομάδες προκρίνονται στο 2ο γύρο και 

σχηματίζουν 5 νέα Squads των 12 ομάδων το κάθε ένα. 

  

2ος ΓΥΡΟΣ(Σάββατο) 

Οι 12 ομάδες του κάθε Squad χωρίζονται σε 3 γκρουπ των 4 ομάδων, 

Κάθε ομάδα θα παίξει έναν αγώνα εναντίων όλων των άλλων του γκρουπ (συνολικά 3 

αγώνες για κάθε ομάδα). 

Κάθε ομάδα κερδίζει  2 πόντους για κάθε νίκη και 1 πόντο για κάθε draw. 

   

Οι ομάδες του κάθε squad μετά το 2ο γύρο κατατάσσονται σε ένα ταμπλό Squad με 

βάση: 

a) τους κερδισμένους πόντους 

b) συνολικός αριθμός κορίνων (3 αγώνες) 

c) το σκορ του καλύτερου αγώνα για την ομάδα 

Από το τελικό ταμπλό οι πρώτες 4 ομάδες προκρίνονται στους τελικούς. 

ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ (Κυριακή) 

 

Οι 4 ομάδες από κάθε γκρουπ που 

προκρίθηκαν από το 2ο γύρο 

παίζουν ένα μονό αγώνα. 

Οι νικητές των 2 ημιτελικών 

προκρίνονται στον τελικό που θα 

παίξουν ένα μονό αγώνα. 

Η ομάδα που καταταγεί πρώτη στο 

ταμπλό του κάθε γκρουπ θα παίξει 

με την τέταρτη του ίδιου γκρουπ. Η 

ομάδα που θα καταταγεί δεύτερη 

στο ταμπλό του κάθε γκρουπ θα 

παίξει με την τρίτη του ίδιου 

γκρουπ. Το ίδιο ισχύει για όλα τα 

γκρουπ. 

 

• Νικήτρια ομάδα στους 

ημιτελικούς και στους τελικούς 

είναι η ομάδα με το μεγαλύτερο 

αριθμό κορίνων  

• Σε περίπτωση ισοπαλίας στους 

ημιτελικούς και τους τελικούς 

εφαρμόζεται η διαδικασία του 

Roll-off μεταξύ των τελευταίων 

παιχτών που αγωνίστηκαν για 

κάθε ομάδα. 

 



Ο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 

Τα Χανιά αποτελούν έναν ιδανικό αθλοτουριστικό 

προορισμό που συνδυάζει: 
 

  ευνοϊκές καιρικές συνθήκες 

  υποδομές υψηλών προδιαγραφών 

  πολιτιστικά και ιστορικά αξιοθέατα 

  σύγχρονες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις 

  φυσική ομορφιά 

 διασκέδαση και έντονη νυχτερινή ζωή 



ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΣΕΙΣ 

Το MEGA PLACE Μπόουλινγκ, στα Χανιά, είναι ένα 

πολυθεματικό κέντρο με εκπληκτική θέα στον κόλπο της 

Σούδας και την οροσειρά των Λευκών Ορέων με 

αμέτρητες επιλογές για διασκέδαση και αναψυχή.  
 

Το Bowling Center παρέχει : 

 16 λωρίδες AMF σε μια κεντρική αίθουσα 

 έμπειρο προσωπικό 

 επιπλέον υπηρεσίες 

o κινηματογράφος 

o παιχνίδια 

o καφές & φαγητό 

 

Το MEGA PLACE Μπόουλινγκ έχει φιλοξενήσει 

Πανελλήνια, Μεσογειακά και Πανευρωπαϊκά Τουρνουά 

μπόουλινγκ και διοργανώσεις με μεγάλη επιτυχία. 

 



ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ/ΑΤΟΜΟ 

ΤΥΠΟΣ  ΔΙΑΜΟΝΗΣ 

Eva 

Suites 

(3 stars) 

Santa Marina 

Beach 

(4 stars) 

Cavo Spada 

(5 stars) 

ΤΡΙΚΛΙΝΟ €255 €265 €340 

ΔΙΚΛΙΝΟ €270 €280 €365 

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ €305 €380 €555 
Eva Suites 3* 

Santa Marina Beach 4* 

Cavo Spada 5* 

Το κόστος περιλαμβάνει: 
 

• συμμετοχή στους αγώνες  

• 3 διανυκτερεύσεις 

• ημιδιατροφή (πρωινό και δείπνο) 

• μετακινήσεις με λεωφορείο (αεροδρόμιο, ξενοδοχεία , αθλητικές 

εγκαταστάσεις) 

• welcome Kit (t-shirt, κάρτα διαπίστευσης, πακέτο πληροφοριών) 

• εκδήλωση υποδοχής 

• βραβεία και διπλώματα συμμετοχής 

• ΦΠΑ 

http://www.evasuites.com/
http://www.evasuites.com/
http://www.santamarina-hotel.gr/
http://www.santamarina-hotel.gr/
http://www.evasuites.com/


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 

Δεινοκράτους 87, 115 21 Αθήνα | T: +30 210 7232909 | U: www.hocsh.org | E: welcome@hocsh.org 

 
ΔΗΛΩΣΤΕ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ! 

  

HELLENIC COMPANY  

BOWLING TOURNAMENT  


