28. KYLPYLÄVOLLEY TURNAUS
TERVETULOA PELAAMAAN, PULAAMAAN JA BAILAAMAAN
Ikaalisten Kylpylään 11.1. - 13.1.2019
Aika:

11.-13.1.2019 (pe-su). Pelit alkavat lauantaina 12.1.2019 klo 8.30.

Sarjat:

Turnaus on tarkoitettu vain Alue- ja Paikallissarjatasoisille joukkueille.
Pelaajien sarjataso-asioissa ota yhteys Nickeen 050-4032923.

Pelit:

Kylpylän Maininki-sali: lauantaina N/M –alkusarjat ja sunnuntaina N/M -finaalit
Ikaalisten Palloiluhalli: lauantaina N/M –alkusarjat ja sunnuntaina N/M sijoitukset
Hurmahenkisiä ja jännittäviä pelejä on siis taas luvassa. Sunnuntain välierät ja finaalit Mainingissa
ja sijoitusottelut Ikaalisten kaupungin Palloiluhallissa.

Mukaan:

Ilmoittautumisia vastaanotetaan joukkuemäärän täyttymiseen asti, viimeistään 30.11.2018.
Nicke Strömberg, puh.050-4032923, E-mail: nsstromberg@gmail.com, jolle myös kopio maksukuitista
joko sähköpostitse tai osoitteeseen Vanha Porvoontie 653, 04130 SIPOO.

Maksut:

120 € / joukkue – maksettava ilmoittautumisen yhteydessä!
(Tili: Nordea-Hki/Raisu Lumous ry FI85 1271 3000 0824 73

Tuomarit:

1 tuomari / miesjoukkue, naisilla ei tuomarivelvoitteita

Palkinnot:

Sunnuntaina finaalien jälkeen palkitaan parhaat joukkueet (max 10 hlöä / joukkue) ja pelaajat sekä
tietty vähintäänkin perinteisesti virallinen ”Raato”.
Lauantain KylpyläVolleybileissä palkitaan: a) seksikkäimmät ja b) parhaat asut.

Bilepuoli:

Koneet käynnistetään perjantaina ravintola Violetassa ja tietenkin pubissa, Jess!
Ja lauantaina klo 19.30 alkaen: KylpyläVolleybileet ravintola Violetassa! Jeeee!
Herkullinen Illallisbuffet, ohjelmaa sekä loistava bändi. Ja toki on arpajaisetkin…
Illalliskortti sisältyy aikuisten majoituspakettiin! Alle 15-v lapset 16 €.
Ei-majoittuville turnaukseen osallistuville 48 €, joka sisältää Buffet -ruokailun ja ohjelmamaksut
Violettaan. Illalliskortit ei majoittujille varattava 5.1. mennessä joukkueittain:
sales.tampere@scandichotels.com tai puh. 0300 870 884.

Kylpylä:

Tropiikkihan loiventaa ja … hieronta sekä hoitovaraukset puh. 03-451 2750.
Joukkueiden kannustajille Kylpylä järjestää Sporttista ohjelmaa, myös kuntosali on käytössä.
Katso lisätietoa netistä www.scandichotels.fi

Majoitus:

Varausjärjestelmä aukeaa maanantaina 29.10.2018 klo 8.30.
Mainingissa vain 2 vrk:n (pe-su) -paketit. Varaukset joukkueesi yhteyshenkilön kautta suoraan
Kylpylästä mieluiten sähköpostitse sales.tampere@scandichotels.com. Mainitse Pekka Laitinen
viestissäsi. Puhelimitse (0300 870 884) varattaessa mainitse seuraavat asiat: Scandic Ikaalisten Kylpylä,
varausnumero 46604985, joukkueen vetäjän yhteystiedot, haluttu majoitus sekä huonemäärä.
Majoitusvaihtoehdot erillisessä liitteessä. Huomaa että on mahdollista varata huone erikoishintaan
ennen sekä jälkeen turnauksen!
Turnauksen järjestää: Raisu Lumous ry, Ikaalisten Lentis hemmot ja Scandic

