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לכבוד :שחקני סניורים

יו"ר מועדונים
יו"ר ה.כ.י

אליפות אירופה  -ESBC 2011התארגנות – עדכון הודעה ראשונה
בתאריך  601/01/בשעה  //:0/במרכז הבאולינג "בולה" חולון רח' הבנאי  , 11נקיים כינוס של

המשתתפים מישראל המעוניינים ליטול חלק בתחרות.
 )1אנו שמחים לבשר לכם כי אליפות אירופה ה 20-לסניורים  ESBC 2011תתקיים הפעם בחיפה  ,ישראל בתאריכים
25.6.11 – 18.6.11
 )2באליפות זו יוכלו ליטול חלק שחקנים שגילם במועד פתיחת המשחקים הינו  50שנים ומעלה ובעלי אישור רפואי
תקף.
 )3ההרשמה לתחרות הינה באמצעות התאחדות הכדורת בישראל בלבד ( עפ"י תקנון הארגון האירופי )
 )4מימון ההשתתפות והאירוח הינו על חשבון השחקנים בלבד.
 )5השחקנים יחולקו לשלוש קטגוריות גיל ,גברים ונשים כדלקמן:
א.

קטגוריית גיל  Aלגילאי  50-57כולל

ב.

קטגוריית גיל  Bלגילאי  58-64כולל

ג.

קטגוריית גיל  Cלגילאי  65ומעלה  ,כאשר לכל שנת גיל מעל תינתן נק' בונוס לכל משחק.

ד.

כל שחקן ישובץ ויצוות לזוגות ושלישיות בטרם המשחקים (בארץ ע"י צוות מ-ה.כ.י בראשות אחראי
המשלחת – כלקחים מתחרויות קודמות).

ה.

כל שחקן ישחק סה"כ  18משחקים (יחידים ,זוגות ,שלישיות) ובמידה ויתברג בין  6השחקנים הראשונים
בדירוג ,יתחרה במסגרת המאסטרס – משחקי הגמר.

 )6מיקום המשחקים ואכסון השחקנים:
א.

המשחקים יתקיימו ב –  3מרכזי באולינג ברחבי חיפה .באולינג "חוצות המפרץ" בחוצות המפרץ  ,באולינג
"חיפה" בנשר ובאולינג "קניון" בקניון חיפה .כרזרבה ייתכן וישחקו גם בבאולינג "קריון" בקרית ביאליק.

ב.

הוועדה המארגנת הישראלית מציעה למשתתפים שיגיעו מאירופה  7בתי מלון לאירוח בעיר חיפה  ,ובמידה
ומי מכם ירצה ללון באחד מבתי המלון יעביר בקשתו לאחראי המשלחת ע"מ להסדיר זאת.

ג.

האכסון הינו על בסיס לינה וארוחת בוקר בלבד.
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 )7להלן עלויות למשתתפים :
א.

דמי השתתפות בסך  ///יורו לשחקן  17/ ,יורו לאורח

ב.

יודגש כי עלות דמי ההשתתפות הינן חובה גם למשתתפים מישראל  -כך על פי תקנון הארגון האירופאי.

ג.

תשלום עבור האכסון במלונות
 .1יפורטו בנפרד

 )8כמו בשנים עברו ,כך גם השנה נפעל להשגת ספונסרים אשר יסייעו בנטל התשלומים.
 )9בתאריך  601/01/בשעה  //:0/במרכז הבאולינג "בולה" חולון רח' הבנאי  , 11נקיים כינוס של

המשתתפים מישראל המעוניינים ליטול חלק בתחרות.
א.

בכינוס זה נמסור לכם פרטים על אופן ההרשמה ,פרטי התחרות ,אפשרויות הלינה.

ב.

נקבע אחראי למשלחת.

ג.

נגבה "דמי רצינות" בסך  1//יורו לאדם ( ע"ח העלויות ).

ד.

בכל בעיה ניתן לפנות לח"מ  052-2503011ו/או ליו"ר ה.כ.י אריה פישר 052-4488191

 )10אנו מקווים כי תהיה היענות גדולה להשתתפות בתחרות זו ,אשר רבות עמלנו להביאה לארץ.
 )11לפרטים נוספים תוכלו לגלוש באתר הרשמי של התחרות www.esbc2011il.com

 )1/נא הערכותיכם.

בברכה,

ישי שמעון ,גזבר וחבר הועדה המארגנת
התאחדות הכדורת בישראל
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