Polis-SM
i Bowling
2022-03-18/19
Falkenberg

VÄLKOMNA TILL SVENSKA POLISMÄSTERSKAPEN I BOWLING 2022 FALKENBERG
På uppdrag av Svenska Polisidrottsföreningen inbjuder
Idrottsföreningen Polislandslaget i Bowling till 2022 års mästerskap
Ni kommer kunna delta in i olika klasser, alla kan vara med och spela!
Individuellt, damer, herrar, seniorer, oldboys, veteran (född 1957 eller tidigare) och
utmanarklass för ”rookies”, de som inte är aktiva i någon hall-liga (t.ex. korpen) eller
har/haft licens och det är första gången man spelar i Polis-SM.
OBS Utmanarklassen ingår ej som mästerskapsklass.
Starttider:
Torsdag den 17 mars, kl. 18:00 (reservtid)
Fredagen den 18 mars, kl. 09:30, kl. 13:00
Desperado:
Lördag 19 mars, kl. 09:30
Final:
Lördag 19 mars kl. 10.00
Prisutdelning direkt efter stegfinalen på lördag
Bankett:
Bankett på fredagen serveras kl. 18:00 på Restaurang Tullbro, som ligger i anslutning till
Vesterhavs hotellet.
Det serveras Entrecote med pepparsås och potatisgratäng
och till efterrätt Cheesecake och kaffe.
Restaurangen har alkoholtillstånd för den som vill ha alternativ måltidsdryck.
Priset är 400 kr/pers.
Anmälan:
Anmälan med spelarens namn, klass/lag och förening skickas via e-post till:
conny.kihlvall@polisen.se SENAST den 18 februari 2022.
Av anmälan ska framgå om man avser att deltaga på banketten (ev. allergier m.m.), samt
eventuell kontaktperson för deltagarens lag/förening.

Mer info om regler på nästa sida!

Tävlingsregler:
Kval över 8 serier individuellt och samtidigt avgörande av lagspelet på fredag.
Final individuellt:
De 14 bästa resultaten, oavsett klass, spelar final på lördagen över 6 serier.
Finalspelet börjar om från scratch (0 poäng).
Mästarnas Mästare:
Finalens 5 bästa oavsett klass gör upp i en stegfinal om titeln mästarnas mästare.

Återkval/desperado:
De som inte är bland de 14 främsta får på lördagen kl. 09.30 chans att spela en serie och de två
bästa resultaten tar plats i finalen som då består av 16 deltagare.
Anmälan till Desperado sker senast kl. 21:00 på fredagskvällen.
Individuella klassegrare blir de som har högst resultat i finalen.
Lagtävling indelas i 2 personers och 4 personers lag
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 tillsammans på samma
bana eller banpar.
Boende:
Hotell Vesterhavet, Motellvägen 3, Falkenberg (hotellvesterhavet.se)
Pris: Enkelrum: 645 kr och dubbelrum: 995 kr (priser inkl. frukost)
Bokning av hotell sker via mail; info@vesterhavet.se eller telefon; 0346-711880.
Ange bokningskoden ”Polis-SM” (koden gäller 17-20 mars 2022)
Avgifter:
Anmälningsavgiften är 400 kr/deltagare. Den, och eventuellt bankettpris (400 kr) betalas in till
”Idrottsföreningen Polislandslaget i Bowling” senast den 18 februari 2022 till
kontonummer 5011 1074312 (SE Banken). Ange SM och ev. bankett.
Övrigt:
Eventuella frågor kan ställas till Elin Persdotter; 076-2154521 eller elin.persdotter@polisen.se

