Tervetuloa
Talviturnaukseemme Visma Areenalle
12.-13.3.2016
E10-poikien 8v8 kilpa -ja haasteturnaukseen!

Otteluohjelma
Turnaus alkaa lauantaina klo 11:30 ja päättyy sunnuntaina klo 18. Otteluohjelma löytyy liitteenä.
Haastesarjan osalta tulee joukkueiden osalta muutoksia, mutta tarkennamme joukkueet vielä
myöhemmin.
Ottelukäytäntö
Pelaajamäärä on 8vs8 (7+1 maalivahti) ja peliaika 1x30 min/ottelu. Turnauksessa kaikki pelaa
kaikkia vastaan. Kaikille joukkueille tulee 5 ottelua. Turnauksessa noudatetaan Suomen Palloliiton
kilpailusääntöjä. Yli-ikäisyysoikeudet huomioidaan oman piirin myöntämien lupien mukaisesti. Yliikäisistä tulee tehdä etukäteen ilmoitus järjestäjälle.
Palkinnot
Sarjan voittajat palkitaan pokaalilla ja sarjojen kolme parasta joukkuetta mitallein.
Pelipaikka ja ajo-ohjeet
Kaikki ottelut pelataan Visma-Areenassa. Osoite on Kaartinkatu 3, 53850. Liitteenä kartta ja ajoohjeet Kuutostieltä. Paikoitusalue on opastettu reitin varrelle ja sijaitsee hallin vieressä olevan
Skinnarilan koulun alueella.
Pukuhuoneet, huoltotilat ja wc:t
Käytössänne on turnauksen ajan Skinnarilan koulun liikuntasali ja pukuhuoneet. Saliin on järjestetty
patjat lepoa varten ja mahdollisesti muuta mukavaa tekemistä. Täällä joukkueet ja heidän
perheenjäsenet voivat vapaasti viettää aikaa. Myös wc:t löytyvät koulun tiloista. Koulu sijaitsee
Areenan vieressä ja paikoitus on järjestetty koulun alueelle.
Koulun ohessa on luistelukaukalo, jos muut perheenjäsenet haluavat ottaa luistimet mukaan. Myös
hiihtolatuja löytyy lähettyviltä.
Kahvio
Hallissa palvelee kahvio koko turnauksen ajan. Tarjolla on suolaista ja makeaa syötävää sekä
lihapiirakoita isompaan nälkään.
Pukeutuminen
Hallin lämpötila on 0-4 astetta, joten kaikille osallistujille lämmin vaatetta päälle. Liikuntasalissa on
normaali sisälämpö.

Majoittuminen
Olemme sopineet Original Sokos Hotel Lappeen kanssa turnaukselle kiintiöt ja hinnat:
Sopimuksemme mukaiset majoitushinnat oheisissa kiintiöissä: - 70,00€ / yhden hengen huone 80,00€ / kahden hengen huone Lisävuode/ junnupatja juniorille 20,00€ Majoitushintoihin sisältyy
runsas aamiainen ja hotellivierassauna. (majoitushinnat eivät sisällä työmatkustuksen kanta
asiakaskortin s-cardin etuja, eivätkä sporttiklubietuja) Varaukset kiintiöistä Sokoksen
myyntipalvelusta: sales.lappee@sok.fi ja puhelin 0107621020 Varatessa on mainittava ” Pepo
junioriturnaus”
Ruokailu
Ruokailu Lappeenrannan Yliopiston YO-talolla Aalefin ruokalassa (Laserkatu 10, 1km WismaAreenalta). Ruoka noin 7 euroa (lapsille 50 % alennus). Ruokailijoiden määrä pyydetään
ilmoittamaan etukäteen.
Lauantaina ruokala on auki klo 11.00-14.30 ja sunnuntaina klo 12.00-15.00. Ruokalista löytyy
netistä Aalefin sivuilta ja suora linkki: http://aalef.fi/ylioppilastalo. Allergiat ja ruokarajoitteet sekä
ruokailijoiden määrän voi ilmoittaa suoraan ravintolaan: ylioppilastalo@aalef.fi tai
minulle mika.alitalo@aalef.fi
Maksutiedot
Osallistumismaksu 250 euroa/joukkue. Maksu on suoritettava 28.2.2016 mennessä PEPO
Lappeenranta ry:n tilille FI90 5620 6040 0105 93. Viesti maksun saajalle: PEPO CUP; seura,
joukkue ja sarja.
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Ulkokengät tulee puhdistaa ennen halliin sisäänkäyntiä.
Pyöröoven käytössä tulee noudattaa erityisen varovaisuutta.
Hallissa saa käyttää vain kiintonappulakenkiä ja lenkkareita.
Pelikengät vaihdetaan lämmittelyalueella ennen kentälle menoa.
Pallon potkiminen tarkoituksellisesti hallin seinille tai kattoon ja valaisimiin on kielletty.
Vanhempien ja muiden katsojien paikka on ensisijaisesti lämmittelyalueella.
Kaikki roskat on laitettava hallissa oleviin roska-astioihin.
Purukumin syöminen ja nuuskan käyttö on kiellettyä hallissa.
Tupakointi hallissa ja sen välittömässä läheisyydessä ja alkoholin tuonti hallin alueelle on
kielletty. Halliin ei saa viedä lasipulloja.
Koirien ja muiden eläinten tuominen halliin on kielletty.
WC on viereisessä olevassa koulurakennuksessa. Hallin vierusta ei ole WC-aluetta.
Jokaisen aikuisen velvollisuus on puuttua hallissa ja sen ympäristössä tapahtuvaan
häiriökäyttäytymiseen

