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                    12/8/09  
         שחקני סניורים:לכבוד

  ר מועדונים"יו
  י.כ.ר ה"יו

  
  הודעה ראשונה -  התארגנות- 2010ESBCאליפות אירופה 

  
 . ESBC 2010 אליפות אירופה לסניורים באוסטריה בוינה תתקיים 26.6.10 – 19.6.10בתאריכים  )1
 שנים ומעלה ובעלי אישור 50שחקים הינו באליפות זו יוכלו ליטול חלק שחקנים שגילם במועד פתיחת המ )2

 .רפואי תקף
 )י תקנון הארגון האירופי "עפ ( ההרשמה לתחרות הינה באמצעות התאחדות הכדורת בישראל בלבד )3
 .מימון ההשתתפות והאירוח הינו על חשבון השחקנים בלבד )4
 :גברים ונשים כדלקמן, השחקנים יחולקו לשלוש קטגוריות גיל )5

  כולל50-57ילאי גל A ת גיל ייקטגור  .א
  כולל58-64גילאי ל B ת גיל ייקטגור  .ב
 .בונוס לכל משחק' כאשר לכל שנת גיל מעל תינתן נק,  ומעלה 65גילאי ל C ת גיל ייקטגור  .ג
י בראשות .כ.ה- צוות מי "בארץ ע(כל שחקן ישובץ ויצוות לזוגות ושלישיות בטרם המשחקים   .ד

 ). מתחרויות קודמותים כלקח– מנהל המשלחת
 השחקנים 6ובמידה ויתברג בין ) שלישיות, זוגות, יחידים( משחקים 18כ "ן ישחק סהכל שחק  .ה

 . משחקי הגמר– יתחרה במסגרת המאסטרס, הראשונים בדירוג
 :מיקום המשחקים ואכסון השחקנים )6

          ,PLUS BOWLING CENTER, וינה מרכזי באולינג ברחבי 3 –המשחקים יתקיימו ב   .א

BRUNSWICK BOWLING CENTER PRATER,    BRUNSWICK BOWLING CENTER POST 
 :להלן ההצעות ו בתי מלון 8הוועדה המארגנת האוסטרית מציעה   .ב

 . ללילה€ 139 -  ועד ל € 74 - חדר ליחיד החל מ .1
 . ללילה€ 149 – ועד ל € 97 -חדר זוגי החל מ .2
.  ללילה€ 193 -  ועד ל€ 126 -חדר לשלישייה החל מ .3

 )ת כזו בשני בתי מלון אין אפשרו(
 . לינה וארוחת בוקר בלבדהאכסון הינו על בסיס   .ג
אנו נבקש מהמארגנים לבדוק ולאשר לנו באילו בתי מלון קיים מיזוג אויר אשר יפעל במועד   .ד

מבדיקה באתרי האינטרנט של המלונות לא ניתן ללמוד בוודאות על קיום מיזוג אויר ( .התחרות
 )פועל בחדרים 

 :להלן עלויות למשתתפים  )7
העברות משדה התעופה : הכולל  (  יורו לאורח170 ,  יורו לשחקן220 השתתפות בסך דמי  .א

דמי חבר לאיגודים , העברות מהמלון למרכזי הבאולינג וחזרה, מסיבת פתיחה, למלון וחזרה
   )מדליות ומסיבת הסיום , תשלום עבור המשחקים , ETBF - וESBCהאירופיים 

  לילות7כ "סה  26/6/10 – 19/6/10י תאריכי האליפות " עפנותתשלום עבור האכסון במלו  .ב
  € 973 - ועד ל€ 518 - ליחיד החל מ חדר   .א
 € 522 עד € 340בממוצע  ( € 1043 -  ועד ל€ 679 -זוגי החל מ חדר   .ב

 )לאדם בחדר זוגי 
 עד € 294בממוצע  ( € 1351 - ועד ל€ 882 -לשלישייה החל מ חדר   .ג

 ) לאדם בחדר לשלישייה € 451
  $ 500 - 450 כ וינהלות טיסה משוערת לע  .ג
 .עלויות הכרוכות בכךלילה או שניים בהתאם לתוכנית הטיסה והלתיתכן תוספת עבור לינה   .ד
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על כן עלינו להזדרז . בכל מלון ישנה כמות חדרים מסויימת לטובת האליפותשימת ליבכם כי   .ה

 . בבחירת המלון לאיכסון כלל חברי המשלחת
 

נעדכן אתכם . גם השנה נפעל להשגת ספונסרים אשר יסייעו בנטל התשלומים כך ,כמו בשנים עברו )8
 .בהמשך

 
 

 שבו  ת" בבאולינג פ21:00 בשעה' יום ג 09/929/מ הינו " להרשמה אצל החמועד אחרון )9
). ח העלויות "ע (  יורו לאדם100בסך " דמי רצינות " נקיים כנס הסברה לכל הנרשמים ובמהלכו ניגבה 

  052-4488191י אריה פישר .כ.ר ה"או ליו/ ו052-2503011מ  "יתן לפנות לחבכל בעיה נ
תהיה על בסיס מקום פנוי במלון בו יוזמנו המקומות לנבחרת ישראל ולא ,  הרשמה לאחר מועד זהיצויין כי )10

 . זוג לחדרהמובטח לנרשם שימצא לו 
 
  
 

 . םנא הערכותיכ )11

  
  

  ,בברכה
  
  

  גזבר ומנהל המשלחת, ישי שמעון
 חדות הכדורת בישראלהתא


