BEACHFUTIS FINNISH OPEN 2021
Hei!
Olette varmistaneet osallistumisenne Beachfutis Finnish Open -turnaukseen Kalajoen Hiekoilla. Ohessa
muutama muistutus käytännön asioista.
Joukkueet voivat ilmoittautua Ravintola Stagella perjantaina 30.07. klo 14 alkaen. Tässä yhteydessä pelaajilla on
mahdollisuus ostaa hupipassi 25 € hintaan, joka oikeuttaa sisäänpääsyyn Viihdekeskus Merisärkälle perjantaina
ja lauantaina. Normaalisti pääsylippujen hinta on 20 € perjantaina ja 20 € lauantaina. Sarjojen voittajat saavat
ilmaisen sisäänpääsyn Merisärkälle lauantaina, ja jos kyseiset joukkueet ovat aiemmin ostaneet bilerannekkeet
saavat he rahansa takaisin.
Turnauksen säännöt voi ladata turnauksen nettisivuilta osoitteesta www.beachfutiskalajoki.fi. Samasta
osoitteesta löydätte myös turnauksen käsiohjelman sähköisessä muodossa.
Henry's Saloon on tuonut Kalajoelle yhteiskäyttöön tarkoitetut vuokrattavat sähköpotkulaudat, joita on liikenteessä
500 kpl. Lataa sovellus puhelimeesi jo etukäteen www.joescooter.fi ja suorita siirtymät kenttien ja majoituksen
välillä vaivattomasti.
Turnauksen tulospalvelu toimii osoitteessa https://bf2021.torneopal.fi ja samasta osoitteesta löydätte myös
otteluohjelmat, lohkojaot sekä kaikkien joukkueiden pelaajaluettelot. Tuloksia ja maalintekijöitä päivitetään
sivuille sitä mukaa kun otteluita pelataan.
Alkoholin nauttiminen otteluiden aikana sekä humalassa pelaaminen on kielletty, ja mikäli näin tapahtuu
tuomitaan joukkue hävinneeksi ja pahimmassa tapauksessa voidaan sulkea ulos turnauksesta. Tuomarit
voivat tarvittaessa evätä myös yksittäisen pelaajan tai pelaajien pelaamisen ottelussa. Näillä säännöllä
pyritään välttämään tarpeettomat loukkaantumisriskit ja järjestyshäiriöt.
Punaisen ristin ensiapuryhmä päivystää käsiohjelman karttaan merkityssä pisteissä pelien ajan. Joukkueet
vastaavat kuitenkin omasta kylmähuollostaan.
Palkinnot jaetaan Ravintola Stagen jättiterassilla (sateen sattuessa sisällä) sitä mukaa kun finaalipelejä saadaan
päätökseen. Mitalistit voivat siis siirtyä palkintojenjakoon heti otteluidensa päätyttyä. Kaikki mitalistijoukkueet myös
valokuvataan. Kaikkien sarjojen kolmen parhaan joukkueen lisäksi palkitaan sarjojen parhaat maalintekijät.
Joukkueita pyritään huomiomaan että harraste- ja sekasarjojen runkosarjan osalta yhdelle ottelulle on varattu aikaa
vain puoli tuntia. Joukkueiden tulee saapua ottelupaikalle vähintään 15 minuuttia ennen ottelun alkua ja täyttää
pöytäkirjat edellisen ottelun kestäessä.
Kannattaa seurata myös Facebook-sivujamme, missä tiedotamme tapahtuman oheisohjelmasta.
TERVETULOA MUKAAN KESÄN VIIHDYTTÄVIMPÄÄN FUTISTURNAUKSEEN!
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