
- Superliiga-turnaus
   Kauhajoella 6.-7.12.2014

Informaatiopläjäys

Tervetuloa kauden kolmanteen Superliiga-turnaukseen Pohojam'maan 
lakeurelle! Nyt kun kahdessa ensimmäisessä turnauksessa on jo hyvin 
päästy vauhtiin ja tutustuttu toisiimme, niin moni käytännön asia onkin jo 
hyvin järjestyksessä lähes itsestään. Tähän on nyt kuitenkin kerätty joitakin 
tiedonmurusia joita Kauhajoen turnauksessa saatatte tarvita.

Majoittuminen ja Pelipaikka

Pelaajille on koulumajoitusmahdollisuus Kauhajoen Yhteiskoulun tiloissa, 
osoitteessa Prännärintie 4. Panttimaksu 50 € peritään joukkueen ottaessa 
luokka vastaan, ja palautetaan kun luokka on tarkastettu hyväksytysti.

 - Parkkitilaa henkilöautoille
   näkyy kuvassa oikealla.
   
 - Majoitustilat ovat kuvassa
   vasemmalla olevassa
   siivessä.

 - Pelisali on samassa piha-
   piirissä majoitusluokkien
   kanssa.



Kartassa A = Peli- ja majoituskoulu, B = Helmin kortteeri ja C = Krouvi

Kuten kartasta näkyy, pääosa kohteista on kävelymatkan etäisyydellä. 
ABC:lle (Topeeka 65, jossa mm. Hesburger) tulee matkaa reilu kilometri 
Puistotietä pohjoiseen.

Turnauslounaat (12.00 - 15.00) ja -aamupalat on Krouvissa (Topeeka 30), 
ellei joukkue ole päätynyt muuhun järjestelyyn ruokailun suhteen. Iltapala 
annetaan perjantain osalta joukkueille mukaan, ja lauantaina ne tarjoillaan 
pelisalin kahviossa.

Lauantai-iltana järjestetään pelien jälkeen vähän leikkimielistä ohjelmaa, 
jonka tarkoituksena on tutustuttaa pelaajia ja vanhempia toisiinsa. 
Valmentajille on varattuna saunatilat päivän pelien läpikäymistä varten, 
tämäkin kävelymatkan päässä.

Pelisalissa palvelee pelien ajan kanttiini, josta löytyy monenlaista 
suuhunpantavaa mokkapaloista hodareihin. 



Otteluohjelma

Lauantai:

  9.00 Karhu [1] – TuNMKY [2]
10.15 EBT [3] – KTP [4]
11.30 Pantterit [1] – Bc Nokia [2]
12.45 Karhu [4] – EBT [3]
14.00 KTP [1] – TuNMKY [2]
15.15 Pantterit [3] – Karhu [4]
16.30 BC Nokia [2] – KTP [1]
17.45 Pantterit [3] – TuNMKY [4]
19.00 EBT [1] – Bc Nokia [2]

Sunnuntai:

  9.00 Pantterit [1] – KTP [2]
10.15 BC Nokia [3] – TuNMKY [4]
11.30 Pantterit [1] – EBT [2]
12.45 Karhu [3] – KTP [4]
14.00 EBT [2] – TuNMKY [1]
15.15 BC Nokia [4] – Karhu [3]

Salissa on neljä pukuhuonetta, ja otteluohjelmassa joukkueen nimen perässä 
oleva numero kertoo mikä pukuhuone on milloinkin joukkueen käytössä. Näin
saamme järjestettyä niin, että kulloinkin pukuhuoneessa on vain yksi joukkue 
kerrallaan, eikä peliin valmistautuvan joukkueen tarvitse mennä 
pukuhuoneeseen jossa on pelaamassa olevan joukkueen tavaroita.

Kaikki pelit kuvataan, ja niitä on mahdollista ostaa DVD:llä tai Bluraylla (Full 
HD). Yhdelle levylle mahtuu 2 peliä, jotka voi itse valita. DVD:n hinta on 20 
euroa / kpl ja Blurayn 25 euroa / kpl. 

Ja turnauksessa on myöskin yhteiskuvaus lauantaina kello 16.00, jolloin 
toivotaan kaikkien olevan paikalla peliasuissa.

Yhteystietoja

Mika Latva-Panula 050-4085282 Sami Ikkelä 040-5875202
Pertti Holma 0400-889596 Ville Nurminen 040-5161081


