High 5
Svenska Bowlingförbundet och Sveriges Bowlinghallars förbund startar nu 2016/17
års upplaga av High 5, individuell tävling för parabowlare
Arrangörerna åtar sig att sköta administration/marknadsföring av denna tävling, och
att stå för priser till både hallfinal och distriktsfinal.
SDF:s uppgift
- Arrangera distriktsfinal
- Rapportera resultatlista (se bif fil) från distriktsfinalen till Ing-Marie Billgren
(adress se nedan)
Hallens uppgift
- Sälja anm. för 30:-/person (lista erhålles där spelarna noteras)
- Arrangera hallfinal
- Rapportera resultatlista från hallfinal till resp. SDF
- Hjälpa oss med att ”ragga” spelare till kval i High 5
- Efter avslutat kvalspel skicka in lista till SvBF för sålda anmälningar, därefter
fakturerar SvBF denna kostnad
Nedan följer en enkel handledning om hur High 5 fungerar.
High Five för personer med funktionsnedsättning
Vem får delta: Alla spelare med minst bowlinglicens B (glöm inte att det krävs godkänt

Medicinkort även för denna licenssort)

Anmälningsavgift: 30:- som berättigar till fritt antal starter i hemmahallen

(Hallen erhåller en lista där alla skall antecknas. Listan skickas/mailas till SvBF:s kansli
för fakturering).
Spelkostnad: Hallens avgift för banhyra
Kvalspel:

Spel på Sveriges alla hallar anslutna till SBHF

Kval tid:

1:a jan 2016 – 28 feb 2017 (man får kvala så många gånger man vill).

Klasser:

Herr- och damklass samt rännspelare (gemensam klass) med personligt
snitt, den dagen man gör sin första start.

Spelsätt:

2 serier Europeiskt spelsätt.

Anmälan:

Hallen (eller klubbledare) meddelar Ing-Marie Billgren (adress se nedan)
att hallen vill vara med och arrangera High 5

Hallfinal
Finaldatum: Senast 31:e mars
Spelkostnad: Hallavgift
Priser:

Plaketter till de 3 bästa i varje klass
(innan hallfinalen spelas, skall hallen/handikappansvarige meddela
Ing-Marie Billgren hur många finalister det är i varje klass, därefter
skickar kansliet ut plaketterna).

Spelsätt:

4 serier EU utan banbyte

Finalister:

Antalet finalister bestäms av varje hallansvarig, meddelas spelarna
innan kvalet startar.

OBS! Klassegrarna är kvalificerade till distrikts- eller regionfinalen.
Lokalt ansvarig för parabowling/hallen meddelar Ing-Marie Billgren namnet på

segrarna i resp klass.
Distriktsfinal
Spelperiod:

Spelas senast 30 april på av SDF fastställt datum och plats.

Spelkostnad: Bekostas av spelaren, liksom ev. resekostnader om inte distriktet beslutar

annorlunda.
Priser:

Pokaler till de 3 bästa/klass.

Spelsätt:

4 serier EU, med banbyte.

Under distriktsfinalen får man ett ”High Five” extrapris om man lyckas
slå 5 strikes i en och samma serie (behöver inte var i följd). Dock endast ett (1)
pris/person).
Extra priser:

SDF-ansvarig meddelar Ing-Marie Billgren antalet finalister. Efter avslutad distriktsfinal

skickas en resultatlista till SvBF inkl information om ev. extrapriser

OBS! Viktig att SNARAST meddela Ing-Marie Billgren, hur många spelare som skall
erhålla extra-pris! , detta för att utdelning ska kunna ske innan sommaruppehåll.

Ev. frågor besvaras av

Ing-Marie Billgren ing-marie.billgren@swebowl.se
0733 600 323
Kladderbacksvägen 24
298 96 Östra Sönnarslöv

