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10-11 NOVEMBER. BOWLING ARENA, JÖNKÖPING.

Välkommen!
Svenska Bowlingförbundet, Jönköpings Bowlingcity, BK June och Jönköpings KK
hälsar dig välkommen till 2012 års upplaga av Action Jubal Open. Tävlingen spelas
den 10-11 november i Bowling Arena, Jönköping.
Det blir två intensiva dagar med tävlingar i 10 olika klasser. På lördagskvällen den 10
november finns möjlighet att delta i bankett med middag, levande musik och dans.
TÄVLINGSINFORMATION
Starttider
Lördag 10/11			
Söndag 11/11			

Kl. 09.00, 10.30, 12.00, 14.00, 15.30
Kl. 09.00, 10.30, 12.00

Final: Söndag 11/11		
Kl 12.30 alternativt 14.00* (Samtliga klasser)
				
* Vid stort deltagarantal kommer starten kl. 12.00 på söndag att användas, finalen
kommer då att spelas kl. 14.00. Om starten kl. 12.00 på söndag ej används, så kommer
finalen att gå kl 12.30. Detta kommer meddelas till alla klubbar i god tid innan tävlingen.
Tävlingen spelas över 4 serier EU utan banbyte enligt Svenska Bowlingförbundets
regler. Tävlingen är öppen för spelare som har licens med handikappbehörighet.
Regler och klassindelning
*
Damer klass A 146 - högre		
*
Damer klass B 126 - 145			
*
Damer klass C 101 - 125			
*
Damer klass D
- 100			
*
*

Herrar klass A
161 - högre
Herrar klass B
136 - 160
Herrar klass C
111 - 135
Herrar klass D		
- 110

Rännklass A (gemensam klass för damer och herrar)
150 - högre
Rännklass B (gemensam klass för damer och herrar) 		
- 149

Om egen ränna medtages, krävs det att den är godkänd av SvBF:s handikappkommitté eller tävlingsarrangör.
För samtliga spelare, vilka inte tidigare spelat i Action Jubal Open eller SM,
krävs minst hallicens med handikappbehörighet. Hallicens löses hos klubb i den
egna hallen, varvid även medicinkort skall lämnas.
OBS! Medicinkortet ska vara godkänt av SvBF senast 2 veckor före start. Det åligger

klubbansvariga att se till att alla deltagare anmäls i rätt klass i förhållande
till sin spelstyrka (=spelsnitt).
Snittet för klassindelning beräknas per den 22 oktober 2012.
Startavgift: 230:-/person
Finalspel
De tre främsta från klass A-D går till final, söndag 11/11 kl 12.30. Separat damoch herrfinal. Distansen är 3 serier. Individuellt hcp tillämpas, 70 % av skillnaden
mellan ind. snitt och 170 för damer respektive 180 för herrar, max 49 p/serie.
Rännklassens två främsta i varje klass spelar en separat final söndag 11/11, kl.
12.30. Individuellt hcp tillämpas, 70 % mellan ind. snitt och 200, max 49 per serie.
Om någon som gått till final ej finns på plats när finalen ska spelas, ersätts ej denna
utan ”sparring” sätts in.
AVGIFTER
Startavgift samt betalning för tröjor och bankett insättes på bankgiro 444-1671
samband med anmälan. Anmälan är bindande, läkarintyg krävs för återbetalning.
ANMÄLAN OCH FRÅGOR
Nytt för i år är att anmälan till tävlingen sker på webben. Adressen till anmälan är:
actionjubal2012.swebowl.se. Ni loggar in klubbvis och anmäler sedan vilka personer som ska delta i tävlingen. Det är även här ni anmäler er till bankett och t-shirt
om ni önskar detta.
Ing-Marie Billgren är kontaktperson om ni har några frågor. Tel: 0733-600 323
E-post: ing-marie.billgren@swebowl.se
TRÖJOR
Möjlighet att få köpa en T-shirt med anknytning till årets tävling kommer att
finnas. Kostnad för denna blir 100:-/styck. Storlekar: S, M, L, XL och XXL. T-shirten
beställs på webben i samband med anmälan. Skulle du behöva en mindre eller
större tröja än de alternativ som finns att välja på webbanmälan, kontakta då IngMarie Billgren så ska vi försöka lösa detta.
MAT
Lunch och övriga enklare rätter finns att köpa i Bowling Arenas restaurang. Bowling
Arena har även café med ett stort utbud av varma och kalla drycker, fikabröd och
frukt.

BANKETT
Bankett med trubadur och dans anordnas lördagen den 10 november kl. 19.30
på Elmia.
Meny
Citron- och ruccolafylld kycklingfilé med örtsås och potatisgratäng.
Chilikladdkaka med likörsås. Kaffe.
Lättöl/mineralvatten/läsk.
Pris: 260:Ange antal vid webbanmälan. Om särskilda matbehov, allergier, vegetariskt etc.
finns, ange även detta på anmälan.
PLAKETTER
Minnesplakett kommer att delas ut till samtliga spelare.
HOTELL
Du ordnar och bokar ditt boende själv.
Scandic Hotel Elmia, Elmiavägen 8 (gångavstånd till bowlinghall och bankett).
Telefon: 036-585 46 00. Ange ”Bowling Arena” vid bokning.
Enkelrum
Dubbelrum
Trippelrum

710:810:1010:-

OBS: Antalet rum är begränsat. Bokning måste ske senast 29/9.

Varmt välkommen!

