INBJUDAN TILL SVENSKA POLISMÄSTERSKAPEN I BOWLING
2018
På uppdrag av Svenska Polisidrottsförbundet inbjuder Boråspolisens IdrottsFörening, SÄP IF, till SPM i bowling.
Tid och plats:
Den 16-17 mars 2018 på Katrinedals Bowling, Katrinedalsgatan 15, Borås.
Katrinedalsbowling.se.
Hallen är nyrenoverad och har 16 nya banor och maskiner. Finns även
möjlighet till förtäring i hallen.
Starttider:
Fredag kl.10.00 och 14.00 (bowlinghallen har 16 banor). Banbehandling inför
varje start.
Final:
Lördag 17 mars kl.10.00 för sexton spelare, med åtföljande stegfinal i form av
en s.k. Karusell.
Klasser:
Individuellt: Damer, herrar seniorer och herrar oldboys.
Lag: 2- mannalag och 4- mannalag som förhandsnominerats.
Deltagare i ett lag spelar samma start, 2- manna på samma bana och 4- manna
på samma banpar.
Laget kan vara mixat. Lagtävlingen avgörs under det individuella kvalets 8
serier.
Tävlingsregler:
Kval över 8 serier. De 14 bästa resultaten i kvalet, oavsett klass, spelar final
över 6 serier. Finalspelet börjar från scratch (0 poäng), återkval till de
återstående 2 finalplatserna avgörs över 1 serie på lördagsmorgonen innan
finalen. De högsta två resultaten där går till finalen. Anmälan till återkvalet görs
senast i samband med banketten på fredagskvällen. Återkvalet börjar kl. 09.30
på lördagen. Klassegrare blir de som har högsta resultatet i varje klass.

Mästarnas Mästare:
Karusellen ersätter den tidigare spelformen "stegfinal". Syftet är att ingen
bowlare skall bli kall. Finalens fem första inleder alltså mot varandra samtidigt,

den med lägst resultat där slås ut och därefter spelar de fyra kvarvarande mot
varandra osv.
Anmälan:
Senast 2018-02-16 till Lars Björklund, lars-c.bjorklund@polisen.se
Anmälan ska innehålla spelarens namn, klass och polisidrottsförening. På
anmälan ska också anges kontaktperson med namn och adress samt
deltagande vid banketten.
Banketten:
Fredagen den 16 mars ca l. 19.30. Plats för banketten är inte klart men kommer
att meddelas separat i samband med anmälning. Meny kommer att presenteras
i samband med att platsen tillkännages.
Avgifter:
Anmälningsavgift 400 kr/ deltagare, bankettavgift 350 kr/ deltagare. Sätts in på
SÄP IFs bankkonto i Swedbank 8032-5 4302313-4, märk inbetalningen med
"Polis SM bowling" och glöm inte notera vilken/ vilka spelare det avser. Senaste
betalningsdatum 2018-02-16.
Prisutdelning:
Äger rum direkt efter Karusellen (Mästarnas Mästare).
Boende:
Comfort Hotell Jazz, Allégatan 21 Borås.(ca 15-20 min gångväg till
bowlinghallen). Bokning av rum görs på telefon 033-7994500eller på
www.nordicchoicehotels.se/hotell/sverige/boras/comfort-hotel-jazz/
Priser: Enkelrum 739 kr/natt, dubbelrum 939 kr/natt. Frukost ingår.
Boka gärna så tidigt som möjligt då det är fler evenemang i Borås den helgen.
Frågor:
Lars Björklund, 0702-157616, lars-c.bjorklund@polisen.se
Tomas Andersson, 0709-134711, tomas.andersson1@polisen.se
Hjärtligt välkomna till Borås

