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בחודש יוני  5112תתקיים בבולוניה  ,איטליה אליפות אירופה לסניורים .ESBC 2015
באליפות זו יוכלו ליטול חלק שחקנים שגילם במועד פתיחת המשחקים הינו  21שנים ומעלה ובעלי אישור רפואי
תקף.
ההרשמה לתחרות הינה באמצעות התאחדות הכדורת בישראל בלבד ( עפ"י תקנון הארגון האירופי )
מימון ההשתתפות והאירוח הינו על חשבון השחקנים בלבד.
השחקנים יחולקו לשלוש קטגוריות גיל ,גברים ונשים כדלקמן:
א .קטגוריית גיל  Aלגילאי  21-25כולל
ב .קטגוריית גיל  Bלגילאי  25-44כולל
ג .קטגוריית גיל  Cלגילאי  42ומעלה  ,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 מנהל
המשלחת – כלקחים מתחרויות קודמות).
ה .כל שחקן ישחק סה"כ  15משחקים (יחידים ,זוגות ,שלישיות) ובמידה ויתברג בין  4השחקנים הראשונים
בדירוג בכל קטגוריית גיל ומין בנפרד ,יתחרה במסגרת המאסטרס – משחקי הגמר.

 )6תאריכי יעד :
א 26/6/51 – 20/6/51 .מועדי האליפות ( שבת טקס הפתיחה – שישי מסיבת הסיום )
ב – 31/11/14 .סיום הרשמה מוקדמת ב  -ה.כ.י והעברת תשלום  ₪ 50000כמקדמה "דמי רצינות" ע"ח חלק
מהעלויות הצפויות .ראו בהמשך.
ג – 11/11/14 .מפגש ראשון של הנרשמים – על מיקום תצא הודעה בהמשך.
ד 12/5/12 .סיום הרשמת מדינות משתתפות והערכת כמות שחקנים ואורחים משתתפים.
ה 12/3/12 .סיום העברת שמות שיבוצי השחקנים ( לזוגות ושלישיות ) ושמות האורחים המצטרפים.
ו 51/3/12 .סיום העברת שמות לפי שיבוצים לחדרים במלון
ז 52/3/12 .סיום איסוף הכספים והעברת התשלומים לוועדה המארגנת עבור המשתתפים והאורחים .
ח .החל מתאריך  1/4/12ביטולים יגררו קנסות בהתאם לתקנון . ESBC
ט 31/4/12 .סיום העברת פרטי טיסות של המשתתפים.
י 11/4/12 .הגעה לבולוניה  -בכפוף ללו"ז הטיסות.
יא 55/4/12 .עזיבת בולוניה – בכפוף ללו"ז הטיסות.
 )7המשחקים יתקיימו בשני מרכזי באולינג :
א ,San Lazzaro Bowling .מהגדולים באיטליה עם  40מסלולי עץ מחודשים ובו ישחקו הגברים את מקצי
היחידים והזוגות והנשים את מקצי השלישיות בכל קטגוריות הגילאים.
ב Reno Bowling .עם  54מסלולים סינטטיים ובו ישחקו הנשים את מקצי היחידים והזוגות והגברים את
מקצי השלישיות וכן את משחקי הגמר – מאסטרס נשים וגברים.
ג .טקס הפתיחה וטקס סיום המשחקים וחלוקת המדליות יתקיימו בבאולינג זה.
 )8דמי השתתפות :
א .לשחקן –  ( € 531הכוללים היסעים משדה התעופה למלון וחזרה ,היסעים מהמלון למרכזי הבאולינג
וחזרה ,טקס הפתיחה ,מסיבת הסיום ועלות משחקים )
ב .לאורח –  ( € 151כנ"ל מלבד עלות המשחקים )
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 )1לינות -:להלן רשימת בתי המלון ועלויות שהוצעו ע"י הוועדה המארגנת כאשר האירוח הינו על בסיס לינה
וארוחת בוקר בלבד:
א Grand hotel Elite & Suite .ממוקם בסמוך למרכז העיר ברמה של **** ובסמוך לכביש המחבר את
מרכזי הבאולינג .במתקני המלון ,מסעדה ,אינטרנט ,חדר כושר ,חנייה מקורה ,מיזוג אויר.
 .1חדר בתפוסת יחיד  € 11ללילה
 .5חדר בתפוסה זוגית  /מיטות נפרדות  € 111ללילה
 .3חדר בתפוסה שלישייה מיטות נפרדות  € 142ללילה
ב Best Westren hotel Maggior .ממוקם במרחק קצר בסמוך למלון מסעיף  1א' .ברמה של *** ובסמוך
לכביש המחבר את מרכזי הבאולינג .במתקני המלון ,מסעדה ,אינטרנט ,חנייה פתוחה ,מיזוג אויר .חדרי
המלון עברו שיפוץ.
 .1חדר בתפוסת יחיד  € 52ללילה
 .5חדר בתפוסה זוגית  /מיטות נפרדות  € 12ללילה
 .3חדר בתפוסה שלישייה מיטות נפרדות  € 132ללילה
ג NH Villanova hotel .ממוקם בסמוך למרכז הבאולינג  San Lazzaroברמה של **** ובסמוך לכביש
המהיר .במתקני המלון ,מסעדה ,אינטרנט ,חדר כושר ,חנייה פתוחה ,מיזוג אויר.
 .1חדר בתפוסת יחיד  € 11ללילה
 .5חדר בתפוסה זוגית  /מיטות נפרדות  € 111ללילה
 .3חדר בתפוסה שלישייה מיטות נפרדות  € 142ללילה
ד Savoia hotel Regency & Savoia Country house .ממוקם בסמוך לכביש המהיר ופארק גדול לצידו
ברמה של ****  .במתקני המלון ,מסעדות  ,בריכת שחייה ,אינטרנט ,חדר כושר ,חנייה פתוחה ,מיזוג
אויר.
 .1חדר בתפוסת יחיד  € 111ללילה
 .5חדר בתפוסה זוגית  /מיטות נפרדות  € 112ללילה
 .3חדר בתפוסה שלישייה מיטות נפרדות  € 121ללילה
ה Hotel Calzavecchio .ממוקם בסמוך למרכז הבאולינג  Renoברמה של ****  .במתקני המלון ,מסעדת
גורמה  ,אינטרנט ,חדר כושר ,חנייה מקורה ,מיזוג אויר .חדרי המלון עברו שיפוץ.
 .1חדר בתפוסת יחיד  € 12ללילה
 .5חדר בתפוסה זוגית  /מיטות נפרדות  € 112ללילה
 .3חדר בתפוסה שלישייה מיטות נפרדות  € 142ללילה
ו Hub hotel Bologna .ממוקם במרחק  5ק"מ ממרכז העיר ובמרחק  5ק"מ ממרכז הבאולינג San
 Lazzaroברמה של **** .במתקני המלון ,מסעדה ,אינטרנט ,בריכת שחייה ,חנייה פתוחה ובחינם  ,מיזוג
אויר.
 .1חדר בתפוסת יחיד  € 52ללילה
 .5חדר סטנדרט בתפוסה זוגית  /מיטות נפרדות  € 12ללילה
 .3חדר מרווח ( ) Superiorבתפוסה זוגית  /מיטות נפרדות  € 111ללילה
 .4חדר בתפוסה שלישייה מיטות נפרדות  € 142ללילה
 )11מבדיקה מוקדמת שנעשתה על ידינו בנוגע למלון ,כמות החדרים הצפוייה להזמנה ,שירותי מלון הולמים-
אינטרנט חופשי בריכת שחייה ( קיץ )...וכמובן קיום מיזוג אויר פועל בחדרי המלון  ,ולאחר קבלת המלצות
ובכפוף להנחייות הביטחון  ,הרי שבחרנו לשכן את המשלחת במלון  Savoia hotel Regencyכמתואר בסעיף
 1ד .לעיל.
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 )11טיסות הגעה לבולוניה וחזרה:
א .מאחר והיעד הפעם הינו מרכזי מאוד בצפון מרכז איטליה ,וכבר עתה יש ביקוש גדול להרשמה ,
סביר להניח כי תימצא הצעת מחיר אטרקטיבית לנוסעים תוך שימת דגש לעלויות אפשריות של
משקל עודף – קרי ציוד באולינג.
ב .אנו נבקש הצעות מחיר לקבוצה ( סדר גודל של  21נוסעים ) כאשר תאריך היציאה  ( 11/4/12לכל
המאוחר ) וחזרה בתאריך  55/4/12או  55/4/12בהתאם ללו"ז חברת התעופה.
ג .מאחר ומועד הנסיעה הינו שנה קדימה ,חברות התעופה טרם תמחרו את הטיסות למועדים אלו ונצטרך
לשוב ולבדוק במהלך החודש הקרוב.
ד .הנכם מוזמנים להביא הצעות מחיר לטיסות ולהתחשב במועדי ההגעה והחזרה.
 )52ביטוח נסיעות
א .אנו מתכוונים לרכוש בצורה מאורגנת ע"ח ה.כ.י ( כפי שנעשה בשנה שעברה – בכפוף לאישור הועד המנהל
) ביטוח נסיעות לשחקנים עבור  5-1ימים בהתאמה בחב' פספורט כארד.
ב .משתתף אשר ירצה להוסיף מס' ימים לנסיעתו מעבר למתוכנן הרשמי ,ו/או לצרף בת זוג לתוכנית הביטוח
יעביר את הפרטים מבעוד מועד ועלויות התשלום יחולו עליו.
 )51הופעה
א .חולצות אשר הופענו עימם באליפויות אירופה לסניורים בחיפה ,בשבדיה ,במינכן ובהלסינקי ( פולו
דרייפיט בצבע נייבי ) .במידה וייחסר למישהו ,ניתן לרכוש באמצעות הח"מ.
ב .מכנסיים ארוכים בצבע שחור  /כחול כהה  ,נשים חצאית ,מכנס ברמודה ו  /או ארוך.
ג .דגש מיוחד למשתתפים בזוגות ובשלישיות להופעה תואמת ודומה וזאת לאור שינוי תקנון האליפות .החל
מאליפות זו יקפידו ביתר שאת על הופעה אחידה .לא תינתן אזהרה אלא השחקן ייקנס בו במקום ב€ 11 -
ובמקרה חוזר ייפסל!!!!!.
 )51תשלומים
א .כל התשלומים אשר יתקבלו מהמשתתפים יהיו בש"ח בלבד!!!!.
ב .דמי השתתפות לשחקן  - € 531משוער ₪ 1,511
ג .דמי השתתפות לאורח  - € 151משוער .₪ 141
ד .עלות לינה משוערת בהתאם לסוג החדר ,ומס' הלילות .מינימום של  5לילות.
 )12בשל ביקוש גבוה לרישום מוקדם  ,אנו נפתח את ההרשמה החל מתאריך מכתב זה ואילך באמצעות פנייה
בכתב לדואר האלקטרוני של ההתאחדות ibf@zahav.net.il
 )14שימת ליבכם כי לעת עתה שוריינו עבורנו במלון בסעיף  1ד'  41 -חדרים זוגיים ( מהם  2חדרי יחיד ) וניתנת
לנו האופציה להוסיף עוד  11חדרים בלבד מסה"כ החדרים שהוועדה המארגנת מציעה למשתתפים .לכן
מהרו והירשמו .
 )15נקבע כי ראש המשלחת כבשנים עברו ישמש ס .יו"ר ה.כ.י ישי שמעון ויעזור עימו דוד בן נון ,חבר הועד
המנהל.
 )15אנו מנסים לאתר ספונסרים לסיוע בתשלום העלויות והנכם מוזמנים להציע ספונסרים נוספים.
 )11לפרטים נוספים תוכלו לגלוש באתר הרשמי של התחרות http://www.esbc2015.it
 )20נא הערכותיכם.
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