Kesä alkaa Power Cupista!
Yksi vuoden kohokohdista lähestyy, sillä maailman
suurin lasten ja nuorten lentopallotapahtuma
Power Cup pelataan Rovaniemellä 5.-9.6.2018 ja
me olemme lähdössä mukaan!

Kisapassi
Jokaisen Power Cup -turnaukseen osallistuvan pelaajan, valmentajan ja huoltajan tulee lunastaa
itselleen kisapassi. Kisapassi sisältää turnaukseen osallistumiseen tarvittavat perusasiat:
•

Osallistumisen turnaukseen.

•

Vakuutuksen. Kaikki Power Cupin pelaajat on vakuutettu. Vakuutus on voimassa koko
turnauksen ajan sekä matkalla kotoa turnaukseen ja turnauksesta kotiin. Vakuutus kattaa
lisenssittömillä pelaajilla pelit ja vapaa-ajan, lisenssin haltijoilla vain vapaa-ajan.

•

Koulumajoituksen luokka- tai salitiloissa.

•

Ruokailut torstain lounaasta sunnuntain lounaaseen, viikonloppupassilla perjantain
lounaasta sunnuntain lounaaseen. Koulumajoituksessa aamu- ja iltapalat.

•

Turnauspaidan ja kisapassipussin, jolla saa paljon turnauskaupungin ja yhteistyökumppaneiden tarjoamia palvelu- ja ostoetuja.

•

Oheisohjelmaa: mm. avajaiset sekä Power-torin.

•

Kultainen liiga kesäkuussa Power Cupin jälkeen: kisapassin ostaneet pääsevät ilmaiseksi
sekä naisten että miesten Kultaisen liigan kotiotteluihin kesäkuussa.

Passien hinnat ja bussimaksu
Ilmoittautuminen turnaukseen alkaa 5.2. ja edullisimmat osallistumismaksut ovat voimassa 4.3.
mennessä tehdyille ja maksetuille ilmoittautumisille.
Ensimmäisen jakson aikana hinnat ovat seuraavat:
•
•
•
•

peruspassi 141 €
perhepassi 132 €
viikonloppupassi 125 €
joukkuemaksu 98 €

Peruspassi maksaa 4.3 jälkeen 163 € ja 2.4 jälkeen 195 €, joten kannattaa olla ajoissa liikkeellä
ilmoittautumisten kanssa! Ilmoittautuminen on sitova ja rahat saa takaisin ainoastaan
lääkärintodistusta vastaan.

Kisapassin lisäksi pelaajille tulee maksettavaksi bussimaksu, jonka suuruus selviää myöhemmin.
Bussimaksua ei peritä pelaajilta, jotka saapuvat Rovaniemelle omalla kyydillä eikä joukkueen
mukana olevilta aikuisilta (valmentajilta ja koululla majoittuvilta huoltajilta). JyväsLentis hoitaa
bussikyydit Rovaniemelle ja takaisin. Mikäli majoituskoulu ei sijaitse kävelymatkan etäisyydellä
turnausalueesta, on linja-auto seuran käytössä koko turnauksen ajan.
Power Cup alkaa virallisesti torstaina 6.6. Matkustamme Rovaniemelle jo keskiviikkona 5.6. ja
majoitumme majoituskoulullemme. Lisäyö maksaa 20 €/henkilö. Hintaan sisältyy keskiviikon
iltapala ja torstain aamupala koululla.

Kustannukset
Pelaajien maksettavaksi tulee oma kisapassi 141 € (hinta 1. ilmoittautumisjaksolla), lisäyö 20 € sekä
bussimaksu seuran kyydillä kulkevilta pelaajilta. Mikäli samasta perheestä lähtee mukaan useampi
henkilö, maksaa ensimmäinen normaalin peruspassin hinnan ja loput samaan perheeseen kuuluvat
perhepassin, jonka hinta on 132 € (hinta 1. ilmoittautumisjaksolla). Joukkue maksaa lisäksi
joukkuemaksun 98 € (hinta 1. ilmoittautumisjaksolla) sekä valmentajien passit. JyLen joukkueet
voivat käyttää Power Cup -kustannuksiin talkoilla (esim. paketointi) keräämiään varoja, ja monet
ovatkin pystyneet aikaisempina vuosina kattamaan kulut talkoorahoilla lähes täysin. Joukkueilla voi
olla turnauksessa myös omia sponsoreita.

Ilmoittautuminen Power Cupiin
JyväsLentiksen yhteinen ilmoittautuminen Power Cupiin hoidetaan tänä vuonna sähköisen
lomakkeen avulla. Jokainen mukaan lähtijä hoitaa itse ilmoittautumisen lomakkeen kautta
maanantaihin 25.2. mennessä. Pelaajien kohdalla lapsen huoltaja täyttää lomakkeen. Huom!
Lomakkeen täyttämällä sitoutuu maksamaan osallistumiskulut!
Lomakkeessa annetaan seuraavat tiedot:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nimi:
Syntymäaika muodossa pp.kk.vvvv
Rooli: Pelaaja, valmentaja tai huoltaja
Joukkue
PowerCup-paidan koko:
Passivalinta (perhepassin valinneet ilmoittavat lisäksi peruspassilla lähtevän
nimen)
Osallistuuko kuljetukseen, meno, paluu vai meno-paluu.
Erityisruokavalio

HUOM! Olkaa tarkkoja erityisruokavalioiden kanssa ja ilmoittakaa ne huolellisesti sähköisen
ilmoittautumisen yhteydessä, sillä niitä ei pysty enää varsinaisen ilmoittautumisen jälkeen
lisäämään ja silloin joutuu huolehtimaan ruokailuistaan itse koko tapahtuman ajan.

Lomake löytyy osoitteesta:
http://bit.ly/jylepowercup2019

Valmentajat/joukkueenjohtajat ilmoittavat joukkueen jäsenille, mikä on heidän osuutensa passien ja
kuljetusten kustannuksista (osa joukkueista kattaa näitä maksuja talkootuotoilla).
A-C-juniorit: Jokainen maksaa omat maksunsa oman joukkueen tilille sovittuun
päivämäärään mennessä. Joukkueet hoitavat maksun kootusti seuran tilille 28.2. mennessä.
D-F-juniorit: Jokainen lähtijä maksaa omat maksunsa suoraan seuran tilille 28.2. mennessä.
Mikäli jonkun ilmoittautuneen maksu puuttuu, poistetaan hänet ilmoittautumisjärjestelmästä.
Maksutiedot (seuran tili):
saaja: JyväsLentis ry
tilinumero: FI91 5290 0220 3837 05
viesti: PowerCup, osallistujan nimi, joukkue (esim. D-tytöt)

Majoitus
Kisapassi sisältää majoituksen koulujen luokka- tai salitiloissa. Seuran kaikki joukkueet pyritään
järjestäjän toimesta majoittamaan samalle koululle, ja näin on joka vuosi tähän asti ollutkin.

Kisavarustus
Tänä vuonna Power Cup pelataan Lapissa ja suurimmaksi osaksi ulkokentillä, joten mukaan tulee
varata runsaasti vaatetta, jopa lumisateeseen kannattaa varautua. Kaikki mukaan otettavat tavarat
tulee merkata omalla ja seuran nimellä.
Pakkaa mukaasi ainakin:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yöpymisvarusteet (oma patja max. 80cm, makuupussi tai peitto ja lakana, yöasu)
Verryttelypuku tai vastaava asu
Urheilukengät, mielellään kahdet kastumisen varalle
Urheiluhousuja ja paitoja
Sadevarusteet tai tuulipuku
Juomapullo
Peseytymisvälineet (saippua, hammasharja, pyyhe)
Vaihtosukkia ja –alusvaatteita, lämmintä vaatetta
Reppu tai kassi nimellä ja osoitteella varustettuna

Vierailijapassit-kannustajille
Turnausalueelle on kaikilla vapaa pääsy, mutta Power Cupiin on saatavilla erillinen vierailijapassi
joukkueiden mukana tuleville vanhemmille, kannustajille tai muille turnausvieraille, jotka eivät
majoitu koulumajoituksessa. Vierailijapassin hinta Rovaniemellä on 20e/päivä, sunnuntaipäivä 10e
(vain yksi ateria) ja siihen kuuluu kisalounas ja -päivällinen sekä kisapaita (huom. ei sisällä pääsyä
kisadiscoon).
Vierailijapassit tilataan joko etukäteen nettilomakkeella Power Cupin nettisivuilta tai ne voi ostaa
paikan päällä infopisteestä.

Turnausalue
Rovaniemen Power Cupin pelit pelataan Santasport Lapin Urheiluopiston ympäristössä ja Lapin
Kansa kenttäalueella Susivoudissa.
Santasport Lapin Urheiluopisto
Hiihtomajantie 2
96400 Rovaniemi
- Ounashalli, tekonurmi (F- ja E-ikäisiä)
- jalkapallokenttä, tekonurmi (B- ja C-ikäisiä)
- Rommel tekonurmi ja hiekka (B- ja C-ikäisiä)
- Santasport Urheiluhalli (A- ja N22-ikäiset)
Lapin Kansa kenttäalue
Susivouti
Korvanranta 2
96300 Rovaniemi
- nurmi, tekonurmi ja hiekka, (E- ja D-ikäisiä)
Matka Santasportin Urheiluopistosta Lapin Kansa kenttäalueelle on n. 3,5 km. Alueiden välillä kulkee
non stop bussit, joka on maksuton turnauspassin ostaneille.

Lisätiedot
Mikäli teille tulee jotakin kysyttävää turnaukseen, ilmoittautumisiin tai kyyteihin liittyen, olkaa
yhteydessä allekirjoittaneeseen. Lisätietoja löytyy myös Power Cupin nettisivuilta osoitteesta
www.powercup.info .
T. Riina Sutinen
sähköposti: riina.sutinen(at)gmail.com
puh. 0503818673

