Hei!
Olette varmistaneet osallistumisenne Beachfutis Finnish Open -turnaukseen Kalajoen Hiekoilla. Tässä muutama
muistutus käytännön asioista.
Alueen yritysten tarjoamiin alennuksiin oikeuttavat rannekkeet voi noutaa Ravintola Stagelta Merisärkän vierestä perjantaina
15.06. klo 12 alkaen. Pelaajilla on tässä yhteydessä mahdollisuus ostaa Merisärkän bilerannekkeet 20 euron hintaan. Ne oikeuttavat
nopeutettuun sisäänpääsyyn perjantaina (Spekti) ja lauantaina (Nikke Ankara). Ovelta ostettuna liput maksavat 16 euroa/ilta. Lippujen
myynti alkaa Merisärkällä molempina iltoina klo 21.
Joukkue saa rannekkeita pelaajalistaansa vastaavan määrän. Rannekkeet kiinnitetään paikan päällä eikä
niitä anneta kiinnittämättöminä joukkueiden mukaan, eli jokaisen pelaajan on itse noudettava rannekkeensa.
Suositeltavaa on että koko joukkue saapuu yhtäaikaisesti noutamaan rannekkeet.
WC-tilat löytyvät kenttiä lähinnä olevista ravintoloista, eli Merisärkältä ja Stagelta sekä Ravintola Dyynistä. Lisäksi kentän
M8 läheisyydestä löytyy 3 kpl bajamajoja. Kenttiä lähinnä olevat suihkutilat löytyvät Camping Kalajoen huoltorakennuksesta,
jonne kulku tapahtuu bajamajojen viereisestä portista. Camping Kalajoelta voi myös vuokrata saunatilat käyttöönsä.
Vesipullojen täyttöpiste löytyy kentän M1 vierestä.
Turnauksen säännöt voi ladata turnauksen nettisivuilta osoitteesta www.beachfutiskalajoki.fi. Samasta
osoitteesta löydät myös turnauksen käsiohjelman sähköisessä muodossa.
Turnauksen tulospalvelu toimii osoitteessa www.bftulospalvelu.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 pisteessä pelien ajan. Joukkueet
vastaavat kuitenkin omasta kylmähuollostaan.
Turnaus huipentuu lauantaina Ravintola Stagella klo 23 järjestettävään palkintojenjakoon. Kaikkien sarjojen kolmen
parhaan joukkueen lisäksi palkitaan sarjojen parhaat maalintekijät. Palkintojenjakoon on kaikilla vapaa pääsy.
Joukkueita pyydetään huomiomaan että 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!
Tiedustelut
Antti Roslander
+358 40 829 2699
antti.roslander@ artuotanto.com
Tulospalvelu
Tomi Tirri
+358 44 346 6566
tomi.tirri@donetti.fi

www.beachfutiskalajoki.fi

