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בחודש אוגוסט  3112תתקיים בלאס וגאס  ,ארה"ב אליפות העולם ה  1 -לסניורים .WSr.C 2013
באליפות זו יוכלו ליטול חלק שחקנים שגילם הינו  01שנים ומעלה ( נולדו לפני  ) 21213262ובעלי אישור רפואי תקף.
כל מדינה יכולה להציב נבחרת גברים ו2או נשים עד  4שחקנים2ות בכל נבחרת.
ההרשמה לתחרות הינה באמצעות התאחדות הכדורת בישראל בלבד ( עפ"י תקנון הארגון העולמי )
מימון ההשתתפות הטיסות והאירוח הינו על חשבון השחקנים בלבד.
מתכונת התחרות :
א 6 .משחקים במסגרת יחידים ( עד  4שחקנים לנבחרת ) במקצה אחד .תזוזת מסלולים לאחר כל משחק .
ב 6 .משחקים במסגרת זוגות ( עד  3זוגות לנבחרת ) במקצה אחד .תזוזת מסלולים לאחר כל משחק.
ג 6 .משחקים במסגרת קבוצתי (  4שחקנים בנבחרת ) בשני מקצים .תזוזת מסלולים לאחר מקצה  1בהתאם
למיקומם בדירוג.
ד .כל שחקן ישחק כאמור סה"כ  11משחקים ( יחידים ,זוגות וקבוצתי)–  ALL EVENTובסיומו בהתאם לדירוג
יעלה לשלבי הגמר.
תאריכי יעד :
א 1621212 – 1121212 .מועדי האליפות (  1121שבת בערב ישיבת מנהלי משלחות –  1121ראשון אימון רשמי
ובערב מסיבת פתיחה )
ב 1621212 – 1321212 .כולל – תחרויות במסגרות השונות
ג 121212 .הגעה ללאס וגאס  -בכפוף ללו"ז הטיסות.
ד 1721212 .עזיבת לאס וגאס – בכפוף ללו"ז הטיסות.
המשחקים יתקיימו במרכז הבאולינג הממוקם בסמוך למלון :
 ,Red Rock Lanesמהגדולים והמפוארים בעולם עם  73מסלולי בראונסוויק סינטטיים ובו יתקיימו כל
משחקי האליפות 61 (.מסלולים לתחרות  13 ,מסלוליים במתחם ) VIP
דמי השתתפות :
א .לשחקן –  ( $ 301הכוללים היסעים משדה התעופה למלון וחזרה ,טקס הפתיחה ,מסיבת הסיום ועלות
משחקים )
ב .לאורח –  ( $ 130כנ"ל מלבד עלות המשחקים )
המלון שמוצע ע"י הוועדה המארגנת הינו על בסיס לינה וארוחת בוקר בלבד ,אינטרנט בחדר וכל המיסים:
 Red Rock Resort and Casinoממוקם  32ק"מ משדה התעופה הבינ"ל לאס וגאס.
א .חדר בתפוסת יחיד 2זוגי  $ 101.31ללילה
ב .חדר בתפוסת שלישייה  $ 172.61ללילה
ג .חדר בתפוסת רביעייה  $ 191.41ללילה
ד .שימת ליבכם עפ"י תקנון הארגון הבינלאומי  , WTBAכי במידה ותבחרו ללון במלון אחר שלא באמצעות
הועדה המארגנת – תיאלצו לשלם קנס כפל דמי השתתפות לועדה המארגנת !!!!!.
ה .עלות לינה משוערת למשתתף לתקופה של  9לילות  $034 -בחדר לרביעייה עד  $ 084בחדר זוגי
טיסות הגעה ללאס וגאס וחזרה:
א .הצעת מחיר בחב' אל על באינטרנט לטיסה ללאס וגאס הינה  .$ 1911 - $ 1111אולם יש לזכור כי אל
על אינה טסה ישירות ללאס וגאס ונצטרך להתארגן עם נחיתת ביניים ביעד כלשהו בארה"ב.
ב .הנכם מוזמנים להביא הצעות מחיר לטיסות ולהתחשב במועדי ההגעה והחזרה.
עלות משוערת כוללת למשתתף הינה $ 0944 - $0044
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בכוונת ההתאחדות – במידה ותהיה היענות להשתתף באליפות זו לערוך תחרות מוקדמת לקביעת הנבחרות כל
ההכנסות שיתקבלו בתחרות המקדימה יועברו לטובת המשתתפים באליפות לכיסוי חלקי של ההוצאות.
יודגש כי ההתאחדות לא תשתתף בעלות כלשהי למשתתפי אליפות העולם לסניורים .3112
אנו פותחים בזאת את ההרשמה המוקדמת למעוניינים לקיום תחרות בארץ עד לתאריך  1130313באמצעות
פנייה בכתב לדואר האלקטרוני של ההתאחדות . ibf@zahav.net.ilובמידה ויירשמו נודיע על מתכונת התחרות
המקדימה.
אנו מנסים לאתר ספונסרים לסיוע בתשלום העלויות והנכם מוזמנים להציג ספונסרים נוספים.
לפרטים נוספים תוכלו לגלוש באתר הרשמי של התחרות  BOWL.com/WorldSenior2013או ליצור קשר עם הח"מ.
נא הערכותיכם.

בברכה,

ישי שמעון ,ס .יו"ר ה.כ.י ,גזבר
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