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יו"ר מועדונים
יו"ר ה.כ.י

אליפות אירופה

 ESBC 2012נורשופינג ,שבדיה

-עדכון הודעה ראשונה

 )1בשעה טובה ולאחר סיום אירוח אליפות אירופה לסניורים  2011בחיפה ,אנו מתארגנים כבר לאליפות אירופה
לסניורים הבאה שתתקיים בנורשופינג ) (Norrköpingשבדיה  ,בתאריכים 29.6.12 – 23.6.12
 )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 –  4מרכזי באולינג בעיר נורשופינג וסביבתה.

ב.

למשתתפים הוצעו  5בתי מלון בעיר ברמות אירוח שונות .המלון היחידי המומלץ מבחינתנו ( קיים מיזוג
אויר ,אינטרנט חופשי ) הינו מלון הנשיא ) (Presidentברמה של . *4

ג.

האכסון הינו על בסיס לינה וארוחת בוקר בלבד.

ד.

לאחר בחינה נוספת התברר כי במלון אין מיזוג אויר פועל בתקופה המבוקשת ,ונבחנות אופציות אחרות (
מלון אחר הנמצא במרחק  2רחובות מהמלון בסעיף  7ב .1 .בעלות של  € 157ללילה חדר זוגי – משמעות
הליכה רגלית לעבר המלון בו יוצאות ההסעות ,השכרת מוטוקראוון באמצעות חב' מוטורהום ישראל )

ISRAEL BOWLING FEDERATION – P.O.X 8429 NETANYA 45259
TEL. +97298852348 FAX. +97298852346
ESBC 2011 18/6/2011-25/6/2011 HAIFA

 )7להלן עלויות למשתתפים :
א.

דמי השתתפות בסך  230יורו לשחקן  180 ,יורו לאורח

ב.

תשלום עבור האכסון במלונות ( המחירים הינם עבור לילה לינה וארוחת בוקר)
 .1מלון * ( Elite Grand 4ללא מיזוג אויר )
א.

חדר יחיד פשוט € 88

ב.

חדר יחיד רגיל € 100

ג.

חדר זוגי €145

 .2מלון * ( President 4כולל מיזוג אויר ) ללא מיזוג אויר
א.

חדר יחיד € 120

ב.

חדר זוגי רגיל € 150

ג.

חדר זוגי משודרג € 187

ד.

חדר שלישיה € 175

ה.

חדר שלישיה משודרג € 215

 .3מלון * ( Princess Best Western 3ללא מיזוג אויר )
א.

חדר יחיד € 107

ב.

חדר זוגי € 150

 .4מלון * ( Scandic Nord 3ללא מיזוג אויר )
א.

חדר יחיד € 94

ב.

חדר זוגי € 150

 .5מלון *( Scandic City 4ללא מיזוג אויר )
א.

חדר יחיד פשוט € 94

ב.

חדר יחיד רגיל € 103

ג.

חדר יחיד ומיטה נוספת € 130

ד.

חדר זוגי רגיל € 150

ה.

חדר שלישיה משודרג € 215

 )8כמו בשנים עברו ,כך גם השנה נפעל להשגת ספונסרים אשר יסייעו בנטל התשלומים.
 )9כל התשלומים ( עבור דמי ההשתתפות והלינה ) צריכים להתבצע באמצעות ה.כ.י
 )10בתאריך  2418111בשעה  20:30במרכז הבאולינג "בולה" חולון רח' הבנאי  , 19נקיים כינוס של

המשתתפים המעוניינים ליטול חלק בתחרות.
א.

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

ב.

נקבע אחראי למשלחת.
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ג.

נגבה "דמי רצינות" בסך  100יורו לאדם ( ע"ח העלויות ).

ד.

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

 )11אנו מקווים כי לאור ההצלחה הרבה שהשגנו בתחרות בארץ  ,נמשיך ונרכב על גלי ההצלחה שחווינו ונייצג בכבוד
את המדינה.

 )12לפרטים נוספים תוכלו לגלוש באתר הרשמי של התחרות http://www.esbc2012.se/
 )13נא הערכותיכם.

בברכה,

ישי שמעון ,גזבר וחבר הועדה המארגנת
התאחדות הכדורת בישראל
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