KUTSU
AKTIA OPEN 26 – 27.8.2017
NORRVALLA LIIKUNTAKESKUS, VÖYRI (Vöyrintie 305-307, 66600 Vöyri)

Lauantai 26.8 klo 12.00, Kaikille avoin Duppeli







Osallistumismaksu 20 € / pelaaja (juniorit 10 €). Sisältäen buffetillallinen n. klo 20.30.
Palkinnot (stipendit + tavarapalkinnot) väh. 60 % osallistumismaksuista + 50 €
Pelimuoto Swiss + jatkocupit riippuen joukkuemäärästä. Kaikille vähintään 4 peliä.
Finaali alkaa klo 19.00
Palkintojenjako illallisen yhteydessä
Ennen kilpailun alkua voi halutessa syödä buffetlounas ravintolassa hintaan 8,68 €

Sunnuntai 27.8 klo 9.00, Kaikille avoin Trippeli





Osallistumismaksu 15 € / pelaaja (juniorit 5 €)
Palkinnot (stipendit + tavarapalkinnot) väh. 70 % osallistumismaksuista + 75 €
Pelimuoto Swiss + jatkocupit riippuen joukkuemäärästä. Kaikille vähintään 3 peliä.
Finaali alkaa klo 16.30

Kysymykset ja ilmoittautumiset ottaa vastaan Yannick Pelletier, mieluiten tekstiviestillä 050 575 3815 tai spostina yannick_pelletier@hotmail.com
Infoa kisoista, ruokailusta, majoituksesta jne. toisella sivulla

Pelipaikkana Norrvalla
Norrvalla sijaitsee Vöyrissä ja liikuntakeskuksesta löytyy mm. urheiluhalleja, kuntosaleja, uimahalli, terapiaallas, hotelli, pieni leirintä-alue, ravintola, minigolf jne. Pelipaikkana kisalle toimii alue jossa on helpohko
alusta.
https://www.folkhalsan.fi/fi/

Majoitus
Norrvalla liikuntakeskuksesta löytyy hotelli jossa on 43 kahden hengen huonetta. Hinta 80 € / huone,
sisältää myös aamiainen. Alueella on myös leiräntä-alue, paikka asuntoautolle tai asuntovaunulle sekä
telttapaikkoja. Varaukset puh. 06 383 1012. Muita majoituspaikkoja Vaasassa (n. 37 km) ja Ylihärmässä
Härmän kuntokeskus (n. 33 km).
https://www.folkhalsan.fi/fi/hotellit-ja-leirinta-alue/hotelli-norrvalla/
https://www.folkhalsan.fi/fi/hotellit-ja-leirinta-alue/leirinta-alue/

Ruokailu
Liikuntakeskuksesta löytyy ravintola Elsan Keittiö josta voi kisan aikana syödä buffetlounas hintaan 8,68 €.
Täällä pidetään myös illallinen ja duppelin palkintojenjako lauantaina n. klo 20.30 - 21.00. Kokkina
ranskalainen Julien Hueber.

Saapuminen junalla
Junalla pääsee Tervajoelle (n. 20 km Vöyristä etelään). Ensimmäinen juna saapuu Tervajoelle klo 10.54
(lähtö esim. Tampere klo 9.00, Helsinki klo 7.04, Jyväskylä 7.20). Lähtö Tervajoelta sunnuntaina esim. klo
18.51 (saapuminen Tampere 20.55, Helsinki 22.35, Jyväskylä 22.26). Kilpailun järjestäjä voi tarvittaessa
auttaa kimppakyydin järjestämisessä.

Muuta
Jos haluaa viihtyä kauemmin Pohjanmaalla, niin lähialueella löytyy mm. Power Park Alahärmässä n. 40 km
päästä ja perjantai-iltana (25.6) Vaasassa on Per Gesslen (Roxettesta tuttu) konsertti Elisa-stadionilla.

