
 
      

 
K O M U N I K A T 

 
EUROPEAN SENIOR BOWLING CHAMPIONSHIP NORRKOPING 

                                                 
 
1. Miejsce zawodów – Norrkoping, Szwecja 
 
2. Kręgielnie – na stronie www.esbc2012.se 
 
3. Termin zawodów – 23-29 czerwca 2012 
 

 otwarcie 23 czerwca 

 eliminacje/finały – 24-29 czerwca 

 Masters w poszczególnych grupach wiekowych 29 czerwca 

 Rozdanie medali i bankiet pożegnalny – 29 czerwca 
 
4. Warunki uczestnictwa: 
 

 ukooczony 50 rok życia przed 23 czerwca 2011 

 obywatelstwo kraju reprezentowanego 

 posiadanie ważnej licencji Federacji Krajowej 
 
5. Podział na grupy wiekowe: 
 

 grupa A – 50-58 lat 

 grupa B – 58-65 lat 

 grupa C – powyżej 65 roku 

 oddzielne klasyfikacje kobiet i mężczyzn 
 
6. Format rozgrywek (zasady zgodne w wymogami ETBF) 
 

 6 gier w singlach 

 6 gier w parach 

 6 gier w trójkach 

 Masters w poszczególnych grupach wiekowych 
 
7. Wpisowe 



 

 zawodnicy EUR 215 (min 18 gier, bankiet powitalny/pożegnalny, transport z/do hoteli) 

 goście EUR 160 (wstęp na kręgielnie oraz jak wyżej bez gier) 

 Koszt wpisowego pokrywają uczestnicy/goście. 
 
8. Oficjalne hotele: na stronie www.esbc2012.se ale należy założyd koszt w granicach 120-180 
EUR doba każdy z uczestników załatwia we własnym zakresie 
 
9. dojazd do Norrkoping – każdy z uczestników organizuje dolot na własną rękę/koszt 
 
10. koszulki reprezentacyjne – organizowane wspólnie przez uczestników na własny koszt. 
 
11. znaczki/piny – uczestnicy zamawiają wspólnie uzgodniony format/wzór na własny koszt. 
 
terminy zgłoszeo /płatności 
zgłoszenia  p i s e m n e (mail) – przyjmowane będą do dnia 27 stycznia 2011 na następujący adres 
sbs@pzksbs.pl – w zgłoszeniu należy podad również datę urodzenia oraz ilośd osób towarzyszących 
(gości za które nastąpi zapłata  wpisowego). Przyjmowane będą tylko zgłoszenia na piśmie 
bezpośrednio od zawodników lub pisemne od przedstawicieli poszczególnych klubów. Dnia 28 
stycznia 2011 opublikowana zostanie lista uczestników zawodów. 
 
12. Opłaty wpisowego należy uiścid do dnia 25 marca 2011 (na konto pzksbs). Brak wpłaty do 
tego czasu będzie automatycznie równoznaczny z rezygnacją z udziału w zawodach. 
 
13. Opłaty za hotele uczestnicy regulują indywidualnie. 
 
14. Do dnia 10 kwietnia należy ustalid zestaw par oraz trójek. 
 
15. Wszelkie pytania odnoszące się do ESBC 2010 proszę kierowad mailem na adres 
sbs@pzksbs.pl 
 
16. oficjalna strona zawodów www.esbc2012.se 
 
17. Zarząd PZKSBS poinformuje oddzielnym komunikatem o powołaniu nowego przedstawiciela 
do spraw ESBC 
 
 
 ustępujący przedstawiciel PZK SBS do spraw ESBC 
 
Jarosław Bielski 
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