INBJUDAN TILL SVENSKA POLISMÄSTERSKAPEN I BOWLING 2020

På uppdrag av Svenska Polisidrottsförbundet inbjuder Idrottsföreningen
Polislandslaget i bowling till 2020 års SPM i Bowling.
Tid och plats:
6-7 mars 2020 på STRIKE & CO Göteborg.
Gamlestadsvägen 2 415 02 GÖTEBORG www.strikebowlinggoteborg.se
Starttider:
Fredag 6 mars kl 10.00 och 14.00
Banbehandling innan varje start.
FINAL
Lördag 7 mars kl 10.00
Klasser:
Individuellt Damer och Herrar seniorer och Herrar oldboys.
Samt Rookieklass för de som inte är aktiva i någon hallliga (typ korpen) eller har/haft
licens och det är första gången man spelar i Polis SM, ingår ej som
mästerskapsklass.
Lag 2 personers och 4 personers. Har man svårt att fylla lag från egen förening så
ser vi snällt på regionslag eller liknande och även mixade lag från alla klasser.
Lagtävlingen avgörs i kvalspelet och de som spelar tillsammans startar även
tillsammans på samma bana eller ban par.
Tävlingsregler:
SPM: Kval över 8 serier individuellt samt final lagspel på torsdag/fredag.
Final individuellt: De 14 bästa resultaten, oavsett klass, spelar final på lördagen över
6 serier. Finalspelet börjar om från scratch (0 poäng).
Återkval/desperado: De som inte är bland de 14 främsta får på lördagen kl 09.30
spela en serie och de två bästa resultaten tar plats i finalen som då består av 16
deltagare. Anmälan till återkvalet sker senast i samband med banketten på
fredagskvällen.
Individuella klassegrare blir de som har högst resultat i finalen.
Mästarnas Mästare:
Finalens 5 bästa oavsett klass gör upp i en karusell om titeln mästarnas mästare.
Anmälan:
Anmälan med spelarens namn, klass/lag och förening skickas via e-post till:
conny.kihlvall@polisen.se SENAST den 4 februari 2020.
Vid anmälan ska då framgå kontaktperson för förening samt adress till hen samt
deltagande vid bankett och antal till den.

Banketten:
De blir en Buffé med olika rätter samt sallad och bröd. Kaffe och något tilltugg till
efterrätt.
Dricka till maten kommer finnas att handla. Priset blir 300 kr/pers och platsen blir i
Strike co.
Vi startar Banketten 20.00 på våning 2.
Avgifter :
Anmälningsavgiften är 400 kr/deltagare och de betalas in till Idrottsföreningen
polislandslaget i bowling.
SE-Banken konto : 5011 1074312 SENAST 6 Februari 2020
Prisutdelning :
Direkt efter karusellen på Lördag.
Boende :
Hotel Odin, Odinsgatan Göteborg
Enkelrum 990 :Dubbelrum 1190 :Ange bokningsnummer: 2074GR005806 och Polis SM Bowling 2020
Scandic Europa, Nils Ericsonsgatan 21 Göteborg
Enkelrum 990 :Dubbelrum 1090 :Bokas på scandichotels.se eller på 08-51751700
Ange bokningskod BPOL050320
Övrigt :
EV : frågor kan ställas till Peo Buller på 0733 655 343 alt epost perolof.buller@sh.se
eller till
Conny Kihlvall 0727 402 670 alt epost conny.kihlvall@polisen.se
KALLELSE :
I samband med kvaltävlingens avslut kallas medlemmarna i Idrottsföreningen
Polislandslaget i bowling till 2020 års årsmöte.
Plats Strike & Co Göteborg, direkt efter andra start på fredagen
Peo Buller / ordförande
Varmt välkomna!

