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ÖREBRO

INBJUDAN

Arrangeras i samarbete med

Klasser
Gällande snitt låses per den 2018-03-21.
Individuellt, herrar & damer

Klass

Snitt herrar

Snitt damer

Klass A

161 eller högre

146 eller högre

Klass B

136 – 160

126 – 145

Klass C

111 – 135

101 – 125

Klass D

110 eller lägre

100 eller lägre

Det är alltid föreningens ansvar att tillse att deltagarna anmäls i rätt klass, enligt spelstyrkegrundande snitt.
Om inte detta anges placeras spelaren automatiskt i den högsta klassen. För deltagande i SM krävs minst
Bowlingslicens T/Bowlingslicens A med parabehörighet.
Lagtävling, herrar & damer

2-mannalag herrar

2-mannalag damer

Klass A/B

Klass A/B

Klass C/D

Klass C/D

En deltagare kan endast delta i den lagklass som motsvarar den individuella klasstillhörigheten.
Gotlandsränna, herrar och damer gemensam klass

Klass

Snitt herrar & damer

Klass A

150 eller högre

Klass B

149 eller lägre

Rännspelare har inte rätt att delta i lagtävlingarna. En tom bana lämnas mellan rännspelare och gående spelare.
Rännspelare får endast ha en (1) medhjälpare inom tävlingsområdet. Svenska Bowlingförbundet vill understryka
vikten av att rännklassen är avsedd för dem som inte kan utöva bowlingspel på konventionellt sätt. Rätten att
tävla i rännklassen bedöms med det medicinska kortet.
Startavgifter
Individuellt

350: -

2-mannalag

50:-/lag

Avgiften betalas vid anmälan till SvBF:s Bg 444–1671, ange namn och klubb på de spelare som betalningen
avser. Man kan även betala startavgiften direkt online vid anmälan eller via Swish nr 123-538 40 86, senast
7 dagar före start.
Spelsätt
Individuellt 6 serier europeiskt spelsätt, inget finalspel. Inspel 10 min. före varje start.
Lagtävlingen spelas i samband med den individuella tävlingen.
Europeiskt spelsätt (EU) = Vid EU spelar två spelare samtliga slag i en serie på samma bana.
När serien är färdigspelad byter man bana, vanligtvis till banan höger om den tidigare banan.
Starttider

Dag

Datum

Starttider

Fredag

18/5

09:00

12:00

15:00

18:00

Lördag

19/5

09:00

12:00

15:00

18:00

Söndag

20/5

09:00

12:00

15:00

--

Arrangören har rätt att justera starttiderna om deltagarantalet så kräver. Banbehandling före varje start.

Anmälan
Anmälan sker direkt via www.para2018.bowlingsm.se. Anmälningssidan öppnar 2018-03-26.
Förfrågan
Jimmy Dahlström telefon 0728-725 532, Henrik Axelsson telefon 0735-106 169 eller e-post bowling.orebro@rf.se
Prisutdelning
I form av medaljer äger rum på Strike &Co, Örebro söndagen den 20 maj direkt efter avslutat spel.
Klass: A-D, dam & herr
1:a 700:2:a 500:3:a 350:Rännklass
1:a 700:2:a 500:3:a 350:Förbokningar
Grupper som kommer med minst 10 namngivna spelare, ges möjlighet att förboka platser tre dagar innan
anmälningssajten öppnar. Möjlighet till andra starttider under veckan kan ev. erbjudas. Vid önskemål om samma
starttid kommer hänsyn tagas till reseavstånd. Kontakta arrangören.
Förbokningar görs via e-post till: bowling.orebro@rf.se
Tröjor
På anmälningssidan finns det möjlighet att beställa SM-tröjan, som i år är blå med vit text.
Pris 180: -/st
Storlekar: XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL – XXXXL
Sista dag för beställning av tröjor är 2018-04-13, beställningen är bindande.
Tröjorna beställs i samband med anmälan och betalas till SvBF:s bg 444–1671, kortbetalning online vid
beställning eller via Swish nr 123-538 40 86, senast 2018-04-20.

Vi stöttar PARA-SM

FÖRSLAG PÅ BOENDE VID PARA-SM 2018
Elite Stora Hotellet Örebro
Kontakta bokningen 019–156 990, reservations.orebro@elite.se och uppge Strike & Co.
Ekonomirum
550 kr (1 pers.)
Enkelrum
650 kr (1 pers.)
Grandlit Standard (140 cm säng)
900 kr (1 el. 2 pers.)
Superior
975 kr (1 el. 2 pers.)
De Luxe
1150 kr (1 el. 2 pers.)
Extrasängar kan ställas in i Deluxerum:
0–5 år fritt i föräldrars säng.
6–15 år
100 kr
16–18 år
200 kr
19 år ->
400 kr
City Hotel Örebro
Kontakta bokningen 019–601 42 03, info@cityhotelorebro.se och uppge Strike & Co.
Standard
Tillägg för rum m. bäddfåtölj
Queen (160 cm. säng)
Twin room
Family/Deluxe room

650 kr (1 pers.)
100 kr
890 kr (1 el. 2 pers.)
950 kr (1 el. 2 pers.)
1150 kr (1 el. 2 pers.)

Extrasängar kan ställas in i Family/Deluxerum:
0–5 år fritt i föräldrars säng.
6–15 år
100 kr
16–18 år
200 kr
19 år ->
400 kr
Scandic Örebro Väst
Kontakta bokningen 019–767 44 00, orebrovast@scandichotels.com och uppge Strike & Co.
Enkelrum
Dubbelrum
Trebäddsrum
Fyrbäddsrum

750 kr
950 kr
1250 kr
1450 kr

För samtliga ovanstående förslag på boende gäller att bokning och betalning sker
individuellt.
Rummen finns bokningsbara i mån av plats.
I samtliga priser ingår frukost.

