Power Cup 2022
Tämän kesän kohokohta eli vuoden 2022 Power Cup -turnaus järjestetään 9.6.-12.6.2022
Kauhavalla. Power Cup on maailman suurin juniorilentopalloturnaus ja monien mielestä myös
maailman paras! Turnauksen periaatteena on, että kaikki halukkaat saavat lähteä mukaan ja
pääsevät pelaamaan. Valmentajat ja peluuttajat kokoavat joukkueet ja tarvittaessa myös yli-ikäisiä
voidaan käyttää turnauksen sääntöjen puitteissa. https://www.powercup.fi/turnaus/saannot/
Majoituskouluja jaettaessa pyritään ensisijaisesti saamaan seuran kaikki joukkueet samaan
kouluun. https://www.powercup.fi/info/koulumajoitus/
Ensimmäisen ilmoittautumisjakson aikana kisapassin hinta on 185e ja perhepassin hinta 175e
(perhepassi on tarkoitettu samasta perheestä osallistuville henkilöille, jolloin ensimmäinen
ilmoittautuja ostaa normaalipassin ja muut perhepassin). Lisäksi on tarjolla viikonloppupassi ajalle
pe-su hintaan 170e. Kisapassi sisältää kaikki pelit, tulospalvelun, koulumajoituksen, kaksi lämmintä
ateriaa päivässä ja aamu- ja iltapalan sekä turnauspaidan ja kisapassipussin. Kauden 21-22
pelipassin (ent. lisenssi) ostaneiden vakuutus kattaa myös Power Cupin (vakuutus voimassa
1.9.2021-31.8.2022). Tämän vuoden erikoisuutena on, että pelipassi sisältää myös sisäänpääsyn
Power Park -huvipuistoon!
Jokaisella alaikäisellä pelaajalla tulee olla oma huoltaja tai sovittu vastuuhenkilö, esim. joukkueen
huoltaja tai muu mukana oleva aikuinen. Jokaisella joukkueella täytyy olla oma peluuttaja ja
majoitustiloissa mukana yöpyvä vastuuhenkilö – nämä voivat toki olla yksi ja sama ihminen, mikäli
niin sovitaan. Myös kaikilla mukaan lähtevillä aikuisilla täytyy olla kisapassi. Seura maksaa
joukkuemaksut ja jokaiselle joukkueelle yhden valmentajan/peluuttajan kisapassin. Joukkue voi
käyttää omia rahojaan lisävalmentajien tai huoltajien passimaksuihin.
Kauhavalle lähdetään yhdessä torstaiaamuna Loimualta tilausbussilla ja bussi noutaa meidät myös
sunnuntaina kotiin. Kuljetuksen hinnasta ja aikataulusta tiedotetaan heti, kun ne varmistuvat. Toki
matkaan voi lähteä myös omalla kyydillä, mutta yhdessä reissaaminen on yleensä hauskempaa!
Joukkueet voivat halutessaan käyttää omia rahojaan myös linja-automatkan kuluihin.
Mukaan majoitukseen tulee ottaa oma patja ja makuupussi/petivaatteet. Patjan maksimileveys on
80cm, leveämmillä patjoilla täytyy yöpyä kaksi henkilöä. Ilmoittautumisen yhteydessä kerrotaan
pelaajan tietojen lisäksi sovittu vastuuhenkilö, mahdolliset erityisruokavaliot ja turnauspaidan
koko. Paitojen kokotaulukko löytyy Power Cupin sivuilta www.powercup.fi/info/ilmoittaudu/
Muut mahdolliset terveydentilaan vaikuttavat asiat, kuten vaikeat allergiat ja lääkehoitoa vaativat
tilat täytyy ilmoittaa vähintään pelaajan omalle sovitulle vastuuhenkilölle. Mikäli pelaaja saattaa
tarvita kiireellistä lääkehoitoa (kuten adrenaliinia tai insuliinia), olisi toivottaa mainita asiasta myös
ilmoittautumisen yhteydessä lisätiedoissa, jotta varmistetaan kaikille turvallinen turnaus!
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Runsaasti lisätietoa turnausasioista löytyy osoitteesta https://www.powercup.fi/
Linkki ilmoittautumiseen on seuran sivuilla osoitteessa www.lentiskerhojunnut.fi
Kisapassin lasku lähetetään kotiin sähköpostitse ja se on tärkeää maksaa eräpäivään mennessä.
Seura hoitaa maksut kootusti eteenpäin lentopalloliitolle. Ilmoittautuminen 16.2.22 mennessä!
Tänä vuonna ei valitettavasti pystytä järjestämään Power Cup -infotilaisuutta, mutta vastaan
mielelläni kaikkiin kysymyksiin!

Power Cup -terveisin Aili Laakso
aili.laakso@fimnet.fi
040-5224326
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Power Cup Kauhava 9.6.-12.6.2022
MAAILMAN SUURIN LASTEN JA NUORTEN LENTOPALLOTURNAUS
www.powercup.fi
1. jakson ilmoittautuminen päättyy 22.2.2022 klo 16 (seurailmoittautuminen päättyy 16.2.2022)
Hinnat:
-

Joukkuemaksu 99€
Pelaajan Peruspassi (TO-SU) 185€ (Sis. Huvipuistorannekkeen)
Pelaajan Perhepassi (TO-SU) 175€ (Sis. Huvipuistorannekkeen)
Pelaajan Viikonloppupassi (PE-SU) 170€ (Sis. Huvipuistorannekkeen)
Lisäyö (KE-TO YÖ) 20€
Huoltajan Peruspassi (TO-SU) 160€ (Sis. Huvipuiston sisäänpääsyn EI laitteita)
Huoltajan Perhepassi (TO-SU) 150€ (Sis. Huvipuiston sisäänpääsyn EI laitteita)
Huoltajan Viikonloppupassi (PE-SU) 145€ (Sis. Huvipuiston sisäänpääsyn EI laitteita)
Huoltajan Viikonloppupassi (PE-SU) 145€ (Sis. Huvipuiston sisäänpääsyn EI laitteita)
Lisäyö (KE-TO) 20€

Joukkuemaksun lisäksi jokaisen Power Cup -turnaukseen osallistuva pelaaja/valmentaja/huoltaja tarvitsee
osallistumiseen kisapassin. Kisapassin lunastaminen on edellytys turnaukseen osallistumiselle. Peruspassi ja
perhepassi kattavat turnauksen torstaista sunnuntaihin, viikonloppupassi perjantaista sunnuntaihin. Jos
samasta perheestä osallistuu useampi henkilö, yksi ostaa peruspassin ja muut pääsevät perhepassin
hinnalla.
Ilmoittautuminen on sitova ja passimaksun palautus voidaan tehdä ainoastaan lääkärintodistusta vastaan.
Osallistumismaksujen eräpäivä on kunkin ilmoittautumisjakson viimeinen ilmoittautumispäivä.
Kisapassin edut:
-

Pelaaminen, otteluohjelma ja tulospalvelu
Koulumajoitus
Ruokailut
Turnauspaita ja kisapassipussi (paidan koot: 122/128, 134/146, S-XXXL)
Oheisohjelma
Tapahtumatori
Huvipuistoranneke
o Huvipuistoilta perjantaina tai lauantaina
o Lisäksi mahdollisuus huvipuistokäyntiin sunnuntaina muiden asiakkaiden joukossa
o Huoltajapassilla Huvipuistoon ainoastaan sisäänpääsy, mikäli aikuinen haluaa myös päästä
huvipuistolaitteisiin, tulee hänen ostaa itselleen pelaajapassi.
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