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Turnaus huipentuu sunnuntaina pelattaviin finaaleihin. 

Delfin Basket
Finaalit 30.7.2017

Meet the Legends!

Kausikortti oikeuttaa pääsyyn 
Korisliigan runkosarjan otteluihin. 

Varaa omasi nyt: 
www.pyrinto.fi/kausikortti

KAUSIKORTIT
KAUDELLE 2017/18

Namikan sali
11.00  Minipojat 06
12.15  Minipojat 07
13.30  Minitytöt 06
14.45  Minitytöt 07

Tammelan koulu
11.00  B-Tytöt harraste
12.15  C-Pojat harraste
13.30  C-Tytöt harraste
14.45  C-Pojat Kilpa
16.00  C-Tytöt Kilpa

Pyynikin palloiluhalli
11.00  B-pojat Kilpa
12.15  B-tytöt Kilpa
13.30  A-Pojat Kilpa
14.45  Naiset Fun
16.00  Miehet Fun

Sammon Keskuslukio
14.00  Mikrotytöt
15.15  Mikropojat

Tule tapaamaan kolmea lajilegendaa 
Koripallomuseon näyttelyn yhteyteen 

Pyynikin palloiluhalliin 
lauantaina 29.7. kello 13 tai kello 15. 

Vieraat kertovat mm. millaisia värikkäitä muistoja peliurille 
on mahtunut ja mitä laji on heille merkinnyt.

Valmentaja, tuo pelaajasi oppimaan lajista lisää ja 
syventämään lajikulttuuria!

Vieraina yhteensä 14 Suomen mestaruutta voittaneet:

Satu Saarteinen 
(edusti Suomea mm. 1980 ja 1981 EM-kisoissa)

Teijo Finneman 
(edusti Suomea mm. olympialaisissa 1964 ja 

EM-kisoissa Suomessa 1967)

Mikko Koskinen 
(edusti Suomea mm. EM-kisoissa 1977)

Tapahtumia järjestetään kaksi, jotta mahdollisimman moni 
voi valita itselleen soveltuvan ajan. 

Tapahtuma kestää noin 30-45 minuuttia.

www.koripallomuseo.fi

Koripallomuseon näyttelyyn pääset tutustumaan ruokailun yhteydessä 
turnauksen aikana Pyynikillä.
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Lauri Lyly
Tampereen kaupungin pormestari 

Mayor of Tampere

Tervetuloa Tampereelle!
Perinteinen Delfin Basket Tournament kokoaa Tampereelle jälleen heinäkuun 
lopussa 2017 koripallon ystäviä niin Suomesta kuin monista muistakin maista. 
”Delfiini” on Suomen yksi suurimmista nuorisokoripalloturnauksista, joka tänä 
vuonna järjestetään jo 30. kerran.

Tampere on koripallokaupunki. Järjestävät seurat Tampereen Pyrintö ja Raholan 
Pyrkivä tekevät arvokasta koripallotyötä kasvattaen aikuispelaajia laajasta 
harrastajamassastaan.

Olemme saaneet järjestää useita kansallisia ja kansainvälisiä turnauksia. Delfin 
Basket Tournament on yksi ehdoton vetonaulamme. Koripallo näkyy turnauksen 
myötä hienosti Tampereella ja se kannustaa lajin piiriin myös aina uusia nuoria.

Tampereen kaupunki on alusta lähtien ollut yhteistyökumppanina tapahtuman 
järjestelyissä. Suurimman työn ovat kuitenkin tehneet järjestävät koripalloseurat 
ja niiden harrastajat.  Kaupungin puolesta haluan kiittää heitä tästä arvokkaasta 
työstä.

Delfin Basketiin ei tulla ainoastaan pelaamaan koripalloa, vaan myös nauttimaan 
turnauksen ilmapiiristä sekä oheistapahtumista, joita kesäinen Tampere tarjoaa 
niin urheilun, kulttuurin kuin viihteen ystäville.

Toivotan kaikki Delfin Basket -turnauksen joukkueet tervetulleiksi Tampereelle. 
Nauttikaa koripallosta ja viihtykää Tampereella!

Welcome to Tampere, basketball enthusiasts!
The traditional Delfin Basket Tournament will again bring basketball lovers from 
Finland and a number of other countries to Tampere at the end of July 2017. 
The ”Dolphin” tournament is the largest youth basketball event in Finland, now 
already in its 30th year.

Tampere is a basketball city. In addition to dozens of men’s and women’s teams 
for various age groups, the city has numerous sports facilities, top players and 
championships . Over the years, the city has also hosted several national and 
international tournaments. One of the most well known is the Delfin Basket 
Tournament, which has already become a classic. With this tournament, basketball 
is highly visible in the city, which also encourages young people to the sport.

The City of Tampere has been one of the partners in the event arrangements from 
the very beginning. Yet most of the work is done by the organizing basketball 
blubs and their volunteers. On behalf of the City of Tampere, I thank all of them 
for their valuable contribution.

Delfin Basket is not just about playing basketball – it is also about enjoying the 
tournament spirit as well as other summertime events offered by Tampere for 
the lovers of sports, culture and entertainment alike.

I warmly welcome all of the Delfin Basket Tournament teams to Tampere. Enjoy 
basketball and have a good time in Tampere!



Peräti jo 30. kerran koripalloileva Suomi kokoontuu Tampereel-
le avaamaan uutta koripallokautta. Näin tekee myös Susijengi 
maaottelulla Latviaa vastaan Hakametsän jäähallissa.

Turnausorganisaatio on jälleen työskennellyt ympäri vuoden, jotta 
koripallokausi 2017-18 saa onnistuneen alun Tampereella. Turna-
uksen aikana vieraiden viihtyvyyden takaavat sadat Tampereen 
Pyrinnön ja Raholan Pyrkivän vapaaehtoiset. Tampereen kaupunki 
mahdollistaa yhteistyössä seurojen kanssa turnauksen läpiviennin.

Tänä vuonna turnaus on kerännyt 250 joukkuetta pelaajineen, 
valmentajineen ja vanhempineen Tampereelle. Tampere tarjoaa 
turnausvieraille mahdollisuuden nauttia koripallon lisäksi kesäi-
sistä aktiviteeteista. Perinteisesti myös Särkänniemen huvipuisto 
on turnausvieraiden suosiossa.

Turnauksemme haluaa kehittyä vuosittain ja tästä esimerkkinä 
olemme ottaneet tänä vuonna käyttöömme kaikilla pelikou-
luista sähköiset pöytäkirjat. Nyt joukkueilla, turnausvierailla 
ja kotijoukoilla on mahdollisuus seurata otteluiden tuloksia ja 
korintekijöitä otteluiden aikana verkkosivuillamme reaaliajassa. 
Tällä palvelulla pyrimme tarjoamaan teille entistä sujuvamman 
turnauselämyksen.

Toivomme että viihdytte Tampereella ja nautitte 30. Delfin Bas-
ketin tunnelmasta!

Turnausorganisaatio

Tervetuloa Delfin Basket turnaukseen!
For the 30th time basketball playing Finland is meeting in 
Tampere to start new basketball season. This year also Finland 
men’s national team, The Wolf Pack, will open their season in 
Tampere during our tournament.

Our tournament organization has worked through the year to give 
best possible start for the basketball season 2017-18. Hundreds 
of volunteers from Tampereen Pyrintö and Raholan Pyrkivä are 
working to ensure your comfort during tournament. City of Tampere 
is making tournament possible in co-operation with tournament 
organization.

This year 250 teams with their players, coaches and parents are 
arriving to Tampere. Tampere is offering experiences also outside 
the court. Särkänniemi amusement park is worth to visit during 
time in Tampere.

Our tournament is aiming to improve every year and as an example 
of this we have launched electronical scoresheet at some schools 
during for this year’s tournament. Now all participants and also 
families and friends at home have opportunity to follow tourna-
ment games in real time. This way we want to offer even better 
tournament experience to all of you.

We wish that all our guests will enjoy their stay in Tampere and 
all the best for 30th Delfin Basket Tournament!
 
Local Organize Committee

Welcome to 30th Delfin Basket Tournament!

#delfinbasket

#delfin30
Seuraa

instassa 
ja fb:ssä
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Hyvä tietää!

Tärkeitä numeroita: Turnaustoimisto / Pyynikin Palloiluhalli

Kisatoimisto   040 875 4603
Pääsihteeri Elisa Hakanen  050 352 0982
Turnaussihteeri Nelli Helminen  050 555 1717
Turnaussihteeri Juri Heinämäki  040 531 6321
Tulospalvelu Pyynikin Palloiluhalli  040 859 3039
Turnauksen johtaja Juho Sopanen  050 317 4035
Tuomarivastaava Aleksi Antinmaa  040 511 0429
Tuomarivastaava Topias Antinmaa  040 511 0349

Delfiiniläisten edut:
Delfin-passilaisilla on mahdollisuus ostaa Särkännie-
men elämysranneketta alennettuun turnaushintaan 
34 euroa (normaalisti 45 euroa). Elämysrannekkeita 
myydään Pyynikin Palloiluhallin kisatoimistossa. Alen-
nushinta on voimassa vain turnauksen ajan. Elämys-
rannekkeeseen sisältyy: sisäänpääsy Särkänniemen 
alueelle, huvipuiston laitteet, Koiramäki, Näsinneula, Akvaario sekä Planetaario.

Big Mac -ateria 5,95 eurolla! 
Delfin-passilaiset voivat herkutella Tampereen 
McDonald’s-perheravintoloissa edullisesti turnauksen 
ajan. Kisapassia näyttämällä turnausvieraat saavat Big 
Mac -aterian 5,95 eurolla (norm. 6,95 €). 
Tarjous on voimassa turnauksen ajan kaikissa Tampereen 
Mäkkäreissä.

Tarjoushinnalla Pyynikin uimahalliin
Delfin passilaiset pääsevät turnauksen ajan edullisin turnaushinnoin uimaan 
Pyynkin uimahalliin. Kisapassia näyttämällä hinnat ovat seuraavat: aikuiset 
4,5 euroa, nuoriso (16 v ja alle) 2 euroa.

Intersport Lielahti tarjoaa kauden 
korisuutuuksia turnaushintaan 
Pyynikin Palloiluhallilla.

Koripallomuseon näyttelyyn pääset tutustumaan ruokailun yhteydessä 
turnauksen aikana Pyynikin Palloiluhallissa.

Delfin-paitoja on mahdollista ostaa Pyynikin Palloiluhallilta hintaan 15 euroa.

Ensimmäinen Delfin Basket Tournament järjestettiin 1988, jolloin turnaukseen 
osallistui 53 joukkuetta. Turnaus paisui nopeasti yhdeksi Suomen suurimmaksi. 100 
joukkueen raja ylitettiin vuonna 1990 ja 200 joukkuetta oli mukana ensimmäisen 
kerran vuonna 1997. Turnaukseen osallistui 43 ulkomaista joukkuetta v. 1994.
Vuoden 2015 Delfiiniin otti osaa yli 275 joukkuetta, mikä on Delfin historian suurin 
joukkuemäärä. Vuonna 2017 juhlitaan Delfin Basket 30.juhlaturnausta. Mikä muu 
turnaus on säilyttänyt saman nimen 30 vuoden ajan?

Turnaukseen ovat juniorivuosinaan osallistuneet mm. Hanno Möttölä ja Teemu 
Rannikko. NBA-tähdistä turnauksessa on esiintynyt mm. Damon Stoudamire, joka 
pelasi USA:n juniorimaajoukkueessa.

Turnaus on vakiinnuttanut paikkansa suomalaisten koripalloilijoiden sydämissä. Delfin 
Basket on perinteisesti tapahtuma isolla T:llä ja loistava startti tulevaan kauteen.

Turnaustoimisto
Turnaustoimisto sijaitsee Pyynikin Palloiluhallilla (Ammattikoulunkatu 20) ja palvelee 
seuraavasti:
Ke 26.7.  klo 18-20.00
To 27.7.  klo 18-22.00
Pe 28.7.  klo 7-20.00
La 29.7.  klo 7-18.00
Su 30.7.  klo 7-17.00

Kaikkien joukkueiden ilmoittautuminen tapahtuu turnaustoimistossa. Jokaisen 
joukkueen tulee ilmoittautua turnaustoimistoon ennen ensimmäistä peliään. 
Mikäli sinulla on kysyttävää, otathan rohkeasti yhteyttä turnaustoimistoon tai 
turnaussihteereihin.

Kuljetukset:
A-kisapassilaiset ovat oikeutettuja käyttämään Tampereen kaupungin liikennelai-
toksen (Nyssen) busseja veloituksetta turnauksen ajan 28.-30.7.2017. Mikrodelfii-
niläisille etu on voimassa 29.-30.7.2017. 
Tästä käsiohjelmasta löydät yhteenvedon millä bussilla 
pääsee millekin 
turnauspaikalle.

Kannattaa ladata myös 
Nyssen applikaatiot, 
jotka kertovat nopeasti 
seuraavat bussit:

roineen on päivitetty Torneopal-ohjelmaan ennen ensimmäisen pelin alkua. 
• Pyynikin Palloiluhallilta löytyy tulospalvelupiste. Joukkueet ovat velvollisia 

selvittämään jatko-otteluidensa peliajat ja -paikat. 
• Turnaukseen osallistuvilla tulee olla voimassa oleva vakuutus, joka kattaa 

myös ottelutapahtumissa sattuneet vahingot. 
• Mikäli joukkue keskeyttää turnauksen tai jättää ottelun pelaamatta ilman 

turnausjohtajan hyväksymää syytä, on se velvollinen maksamaan turnausor-
ganisaatiolle 100 euron sakkomaksun.

• Mikäli joukkue tekee vastalauseen, on se toimitettava tunnin sisällä ottelun 
päättymisestä Pyynikin Palloiluhallin turnaustoimistoon ja maksettava 100 eu-
ron käsittelymaksu. Huom! maksua ei palauteta, jos vastalause on aiheeton. 
Otteluja ei uusita. Turnauksen jury voi ainoastaan mitätöidä ottelutuloksen 
tilanteeksi 20-0. 
Delfin Tournamentin Jury: Kari Niemelä (pj., 040 730 9668), Juho Sopanen, 
(050 317 4035) sekä Juri Heinämäki (040 531 6321).

Lääkintähuolto:
Sairastapauksissa ottakaa yhteyttä turnaustoimistoon tai koulun salivastaavaan. 

Tapahtumia:
Nuorten maaottelun peruunnuttua ei juhlaturnauksessa nähdä avajaisia. 

Valmentajailta pidetään perjantaina 28.7. klo 20.00 alkaen Pyynikin Palloiluhallissa. 
Valmentajailtaan ovat tervetulleita kaikkien joukkueiden valmentajat (K18). 

Tule tapaamaan kolmea lajilegendaa Koripallomuseon näyttelyn yhteyteen Pyynikin 
palloiluhalliin lauantaina 29.7. kello 13 tai kello 15. Vieraat kertovat mm. millaisia 
värikkäitä muistoja peliurille on mahtunut ja mitä laji on heille merkinnyt.

Susijengi kohtaa la 29.7. klo 20.00 Hakametsän jäähallissa Latvian.

lissu.tampere.fireittiopas.tampere.fi

Majoitus:
A-passilaiset sekä vanhemmat ovat oikeutettuja koulumajoitukseen turnauskouluilla. 
Majoituskouluilla on valvojat, joiden tehtävänä on huolehtia koulun järjestyksestä 
ja turvallisuudesta. 
Joukkueen saapuessa majoituskoululle valvoja kerää joukkueen vastuuhenkilöltä 100 
euron suuruisen majoituspantin, joka palautetaan vastuuhenkilölle luokan poisluovu-
tuksen yhteydessä, mikäli luokka on vastaanottohetkeä vastaavassa kunnossa ja siisti. 
Hiljaisuus kouluilla alkaa klo 23:00, jolloin myös ulko-ovet suljetaan.
Majoitusluokat on luovutettava sunnuntaina klo 14.00 mennessä. Majoituskoulut 
sulkeutuvat klo 16.00.

Turvallisuus:
Jokaisella kouluvastaavalle on laadittu tarkat ja päivitetyt turvallisuusohjeet. Joka 
koululle on nimetty aikuinen vastuuhenkilö, joka on läsnä mahdollisissa ongelma-
tilanteissa. Mikäli joukkue ei noudata majoitussääntöjä tai valvojan määräyksiä, 
voidaan joukkue sulkea ulos turnauksesta.  

Ottelut:
Ottelut alkavat perjantaiaamuna ja jatkuvat sunnuntain sijoitusotteluihin ja finaaleihin 
asti. Jokaisella pelikouluilla on salivastaava, joka huolehtii otteluista, pöytäkir-
joista, pelipalloista ja toimitsijoista. Salivastaavat pitävät huolen myös pelipaikan 
siisteydestä ja turvallisuudesta. Tiiviistä otteluohjelmasta johtuen joukkueiden on 
varauduttava siihen, että: 
• Ilmoitettuja otteluaikoja noudatetaan
• Jos joukkue myöhästyy (5 min tai enemmän), katsotaan ottelu luovutetuksi 

20-0
• Saliverryttelyyn ei yleensä tiiviin otteluohjelman vuoksi jää aikaa
• Jokaisessa ottelussa joukkueella tulee olla mukanaan kaksi eriväristä nume-

rollista pelipaitaa
• Jos ottelu force majeure -syystä jää pelaamatta, on turnauksen johdolla 

oikeus määrätä ottelulle uusi pelipaikka ja -aika. 
• Huom! Vuoden 2017 turnauksessa on jokaisella pelikoululla käytössä sähköi-

nen pöytäkirja. Jokaisen joukkueen vastuulla on, että pelaajien nimet nume-
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The annual Delfin Basket Tournament is organized for 
the 30th time on July 28-30, 2017 in Tampere. 
Pyynikki Ball Games Centre (Address: 
Ammattikoulunkatu 20) will serve as the central school 
of the Tournament.   

The tournament office:
The Tournament office is located at Pyynikki Ball Games Centre and it will be open 
starting from Wednesday 26th of July 2017.  

The office hours are:
Wednesday 18:00-20:00
Thursday  18:00-22:00
Friday   07:00-20:00
Saturday   07:00-18:00
Sunday   07:00-17:00 
The office staff is at your service in case you have any questions or problems during 
the Tournament.

Transportation
During the Tournament all tournament guests who have an A- or MikroDelfin-passport 
can use the public transportation for free. The entrance to the busses is free when 
you show your passport to the driver. The A-passport is valid only during July 28-30, 
2017 and MikroDelfin-passport is valid only during July 29-30, 2017. The passports 
can be used only in the busses driving inside the borders of the city of Tampere. You 
can ask for the bus schedules and for the route maps from the tournament office. 
Download Nysse applications which tell you the next busses.

• All the game results can be found at Pyynikki Ball Games Centre at the results 
service centre. The teams are responsible for finding out their game schedules 
and the game schools for their further games on their own

• All participants of the Delfin Basket Tournament must have a valid insurance 
that covers accidents both on and off the court

• Each team needs to play the Tournament games until the end.  
Otherwise the team needs to pay 100 euros to tournament organisation 
because of the cancellation. The jury of the Tournament:  
Kari Niemelä (President, tel. +358 40 730 9668), Juho Sopanen  
(+358 50 317 4035) and Juri Heinämäki (+358 50 531 6321)

Medical Emergencies:
In case of medical emergencies, please contact the tournament office or the school 
supervisors.  

Events:
On Saturday evening at 20:00 Finland’s national team Susijengi is playing against 
Latvia at the Hakametsä Arena.

Coaches evening will be held on Pyynikki Ball Game Centre 28.7. at 20:00. All the 
coaches are invited (K-18). 

Good to know!

Contact us: Secretaries / Tournament office:
Tournament Office   tel. +358 40 875 4603
Elisa Hakanen   tel. +358 50 352 0982
Nelli Helminen    tel. +358 50 555 1717
Juri Heinämäki   tel. +358 40 531 6321
Game results Pyynikki Ball Games Centre tel. +358 40 859 3039
Chairmen of the Tournament Juho Sopanen tel. +358 50 317 4035
Chief of Referees Aleksi Antinmaa  tel. +358 40 511 0429
Chief of Referees Topias Antinmaa  tel. +358 40 511 0349

Benefits:
The Särkänniemi Amusement Park
With a Delfin Basket Tournamet passport you can 
buy discounted Adventure Wristband, admission to 
all the permitted rides as well as all the attractions: 
Aquarium, Näsinneula Tower and Planetarium for 
one day, on tournament price 34 euros/key (normal price 45 €).  The 
discount price is valid only during the tournament and only if the 
tickets are purchased from the tournament office.

With a tournament passport a Big Mac meal costs 
only 5,95 euros (normal price 6,95 euros). 
The offer is valid in every McDonald’s restaurants 
in Tampere during the tournament. 

You can swim in Pyynikki swimming hall. Prices with tournament 
passports are: under 17 yrs 2 euros, adults 4,50 euros.

Intersport Lielahti offers the newest 
sports gear with discounted tourna-
ment prices at Tammela school.

You can buy Delfin Basket Tournament T-shirts from Pyynikki Ball 
Games Centre in price of 15 euros (normal T-shirt).

lissu.tampere.fireittiopas.tampere.fi

Accommodation
A-passports include accommodation in one of the tournament schools. There are 
supervisors at each school, and it is their duty to take care of the security at the 
school. Once the team arrives to the school where they will be staying during the 
tournament, the school supervisor will charge a fee of 100 euros from each team 
leader. The fee will be returned upon departure, once the supervisor has checked 
the classroom and has made sure that the room is clean and in the same shape as 
upon travel. The doors of the school will be closed at 23:00, and the silence starts 
at the same time.  

Safety instructions
The tournament staff has prepared a security plan for each school and the plan covers 
accidents on a wide scale. In every school there will also be an adult who is named 
responsible for the schools. He will help you with any troubles you might have. If 
a team fails to follow the tournament rules or ignores the rules of a supervisor, it 
can be excluded from the tournament.  

Games
The tournament starts on Friday at 09:00 and will continue until Sunday, when the 
final placement of the teams participating in the tournament will be determined. 
There will be a supervisor in each school where the games are held, and he is in 
charge of the all the arrangements concerning the games and security. Due to the 
intense game schedules, every team need to make sure that
• they follow the game schedules precisely
• if the team arrives late, they are considered to lose the game 20-0
• unfortunately there is usually no time to warm up in the gym due to the 

intense game schedules
• each team should have two uniforms with numbers and of different colours 

with them in each game
• if there is a force majeure -reason not to play the game, the tournament 

organization has the right to re-organize the game at another time and place
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Turnauksen säännöt
– näillä mennään!

Turnauksen ikärajat ovat:

SARJAT TYTÖILLE JA POJILLE
28.-30.7.2017
• A 1999 tai myöhemmin syntyneet
• B-kilpa ja B-harraste 2002 tai myöhemmin syntyneet
• C-kilpa ja C-harraste 2004 tai myöhemmin syntyneet
• Mini06 2006 tai myöhemmin syntyneet
• Mini07 2007 tai myöhemmin syntyneet
• Fun-sarja (ei ikärajaa, aikuisille)

29.-30.7.2017
• Mikro08 2008 tai myöhemmin syntyneet

Jos Suomen koripalloliiton liittovaltuusto muuttaa aikaisempaa päätöstään 
ikäluokista, myös Delfin Basketin ikäluokat muuttuvat.

Turnausjohdolla tai sen nimeämällä salivalvojalla on tarvittaessa oikeus 
tarkistaa pelaajien syntymäajat ja kisapassimaksut. Ulkomaalaisten pelaajien 
iät tarkistetaan tarvittaessa passista ja henkilöllisyystodistuksesta. Jokainen 
valmentaja tarvitsee myös kisapassin.

Pelaaja saa osallistua turnaukseen pelaamalla vain yhdessä joukkueessa. 
Joukkuetta ei saa vaihtaa kesken turnauksen.

Siirtomääräykset ovat SKL:n siirtomääräysten mukaiset. Jos seuroilla on 

yhteistoimintasopimuksia yhteisistä joukkueista, niistä on raportoitava ennen 
turnausta turnauksen johdolle. Joukkueet eivät saa hankkia pelaajia muista 
seuroista pelkästään turnausta varten. Yhdistelmäjoukkueet ovat sallittuja 
FUN-sarjassa.

Jos ottelu joudutaan siirtämään force majeure -syystä, turnausjohto määrittää 
ottelulle uuden ajan ja paikan.

Jokaisen joukkueen on pelattava turnaus loppuun. Turnauksen kesken 
jättäneistä joukkueista raportoidaan SKL:on kurinpitomenettelyä varten. Tätä 
sääntöä rikottaessa on turnausorganisaatiolla oikeus langettaa 100 euron 
sakkomaksu.

Joukkueiden osanoton peruuttamisessa noudatetaan Koripalloliiton nuorten 
liittoturnauksen kohdan 5.2 määräyksiä.

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sijoittaa joukkueet A- ja B-nuorten 
sarjoissa alkulohkoihin etukäteen arvioidun pelillisen tason mukaan. Tarkoi-
tuksena on saada joukkueille mahdollisimman paljon tasaisia otteluita jo 
alkulohkovaiheessa. Lohkoista mitaliotteluihin pääsevien joukkueiden määrä 
voi tämän vuoksi vaihdella, mutta kaikista alkulohkoista on mahdollisuus 
edetä aina turnausvoittoon asti.

Jokaisella pelaajalla tulee olla voimassaoleva urheilijan tapaturmavakuutus, 
joka kattaa kilpaurheilussa koituneet vahingot. Turnausorganisaatio ei korvaa 
mahdollisia loukkaantumisia pelikentällä tai sen ulkopuolella.

Ottelusäännöt
– näitä sun täytyy nourattaa

Seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta ottelut pelataan noudattaen FIBA:n 
ja SKL:n 1.7.2014 voimaan tulleita sääntöjä ja määräyksiä.

1. C-ikäisistä Fun-sarjoihin pelataan neljä (4) jaksoa seuraavasti: 
4 x 7 minuuttia tehokasta peliaikaa. Jaksojen välinen tauko on yksi (1) 
minuutti. Puoliaika kaksi (2) minuuttia.

2. Mini- ja mikroikäiset pelaavat 4 x 6 minuuttia tehokasta peliaikaa. Jakso-
jen välinen tauko on yksi (1) minuutti. Puoliaika kaksi (2) minuuttia.

3. Joukkueella on yksi (1) aikalisä molemmilla puoliajoilla.

4. Huom! Pelaajien enimmäismäärä 12 / ottelu.

5. Mikäli tilanne ottelun päätyttyä on tasan, jatkoaika on äkkikuolema / 
sudden death, ensimmäinen piste ratkaisee. Jatkoaika alkaa ylösheitolla.

6. Joukkuevirheet lasketaan jokaisessa erässä ja ne täyttyvät neljästä 
virheestä. Viidennestä virheestä heitetään kaksi vapaaheittoa.

7. Peluuttamismääräykset eivät ole voimassa missään ikäluokassa.

8. Mini- ja mikroikäisillä ei sallita paikkapuolustusta.

9. Mikäli joukkue johtaa ottelua yli 30 pisteellä, turnauksen suositus on, 
että se ei jatka prässi-puolustusta.

10. Epäselvissä tapauksissa joukkueen johdon on käännyttävä salivastaavan  
puoleen. Mahdolliset vastalauseet on jätettävä salivastaavalle KIRJALLISE-
NA 15 minuutin kuluessa ottelun päättymisestä. Samalla on maksettava 
vastalausemaksu 100 euroa, joka palautetaan, jos vastalause hyväksy-
tään. Vastalauseen käsittelee jury. Jury käsittelee vain sellaiset vasta-

lauseet, joiden lopputulos voi olla 20-0. Uusintaotteluita ei pelata. Juryn 
päätös on lopullinen.

11. Jos erotuomari erottaa pelaajan tai valmentajan pelistä, siitä on raportoi-
tava jurylle. Pelaaja ei saa pelata ennen juryn käsittelyä.

12. Mikäli joukkue myöhästyy ottelustaan 10 minuuttia tai enemmän, tuo-
mitaan ottelu 20-0 hävityksi. Luovutetut ottelut merkitään päättyneiksi 
20-0. Jury käsittelee luovuttaneen joukkueen oikeutta jatkaa turnausta.

13. Sarjat ja sijoittuminen lohkoissa: 
Joukkueiden sijoittumisen lohkoissa määrää pisteiden lukumäärä:  
voitosta saa kaksi (2) ja tappiosta nolla (0) pistettä. 
Jos kahdella tai useammalla joukkueella on lohkon päättyessä sama 
pistemäärä, ratkaisee näiden joukkueiden sijoituksen 
1. keskinäisten otteluiden pistemäärä 
2. joukkueiden keskinäisten otteluiden koriero 
3. joukkueen koriero lohkossa 
4. tehdyt pisteet 
5. arpa 
Sijoitukset pyritään ratkaisemaan loppuun asti. Runsaslukuisissa sarjoissa 
sijoitukset ratkaistaan tarvittaessa nelijaolla: lopulliseksi sijoitukseksi voi 
tulla esimerkiksi 9-10.

Ottelupallot ovat Suomen Koripalloliiton kilpailu-sääntöjen ja määräysten 
mukaiset. Naiset, A- ja B-tytöt sekä C-ikäiset (sekä tytöt että pojat) pelaavat 
pallolla nro 6. Mini- ja mikrosarjat pelataan pallolla nro 5. Miehet, A- ja B-
pojat pelaavat pallolla nro 7. Kolmen pisteen heitto on käytössä C-junioreissa 
ja sitä vanhemmissa ikäluokissa.
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Tournament rules

Game rules
1. The playing time: 

All games consist of two halves as follows: 
- Fun, age groups A, B and C: 4 x 7 minutes effective playing time. 
- Those born in 2006 and younger: 4 x 6 minutes effective playing time. 
(In the effective playing time all breaks are excluded, including time 
outs. Player substitutions are allowed whenever there is a break during 
the game.)

2. The team has a right to one (1) time out in each period. The unused 
time outs can’t be postponed to the second period.

3. In case of a tie, there will be a sudden-death overtime. The first point 
will win. The overtime starts with a jump ball.

4. Team fouls: The team fouls are counted in every period, and they are full 
after the fourth (4th) foul in each period. The fifth (5th) team foul leads 
to two free throws.

5. The official rules and regulations of the Finnish Basketball Association 
are used to determine the size of the game balls. Women’ s Fun-league, 
age groups A and B in girls and age groups C in both girls and in boys 
use the ball size 6. Age group Mini 06, Mini 07 will use the ball size 5. 
Men’s Fun-league and age groups A and B in boys use the ball size 7.

6. The three point shot is valid in C 04 and older groups.

7. In groups Mini06 and Mini07 zone-defence is not allowed.

8. If a team leads the game by 30 points or more, it is recommended that 
it will no longer play full-court press.

9. If a problem occurs, the team leader should contact the supervisor of 
the gym. Any possible protests must be handed in to the supervisor of 
the gym 15 minutes after the end of the game. The protests need to 
be made in writing, and the team needs to pay a fee of 100 euros at 

the same time when handing in the protest. The fee will be returned if 
the protest is accepted. A jury will handle all protests. The jury will only 
handle protests that can lead to a score 20-0. There will be no rematches. 
The decision of the jury is final.

10. If a player or a coach is ejected, the jury must be informed. The ejected 
player/coach is not allowed to participate to the games until the jury has 
handled his case.

11. If a team is late for the game more than 10 minutes of the game it will 
lose the game by 20-0.

12. If a team forfeits a game, the score will be 20-0. The jury will decide 
whether the forfeiting team has a right to continue playing in the 
tournament.

13. The classification rule: The teams shall be classified according to their 
win-loss record, namely two (2) points for each game won and zero 
(0) points for each game lost. If there are two or more teams in the 
classification with equal points, their placing will be determined by 1. 
the win-loss record of the games between the teams involved 2. score 
difference of the games between the teams involved 3. score difference 
of all the games played in the group by each team 4. points scored 
5. draw. It is our intention to solve the final positioning of each team. 
However, if there are a lot of teams in the age group, the final position 
of a team might be solved by a division of four. Thus the placement of a 
team may be e.g. 9-10.

14. There will be no technical fouls because of the team uniforms. If the 
team doesn’t have unified uniforms, they should wear shirts that are of 
the same colour and have numbers. The players are asked to use the 
same number in their jerseys throughout the entire tournament.

These are the age groups in both boys and girls: 
 
28.-30.7.2017
• A born in 1999 and later
• B01 born in 2002 and later
• B01 FUN, born in 2002 and later
• C04 born in 2004 and later
• C04 FUN, born in 2004 and later
• Mini06 born in 2006 and later
• Mini07 born in 2007 and later
• FUN (no age limits, for adults)

29.-30.7.2017
• Mikro08 born in 2008 or later

The tournament organization or a supervisor of a gym has the right to check 
the birth dates of the players as well as their tournament passports. Please 
notice that every coach also needs a tournament passport. All players need 
to show a valid ID or a passport if asked to prove their age. 

Each player has the right to participate to the tournament in one team only. 
It is not allowed for players to switch teams during the tournament. 

Regulations concerning the players’ transfers between clubs follow the 
regulations of the Finnish Basketball Association. If there are agreements of 

cooperation signed between the clubs, the tournament organization needs 
to be informed of them before the tournament starts. Mixed teams (players 
collected from different clubs) are allowed only in the FUN league. 

If a game needs to be postponed due to a force majeure -reason, the 
tournament organization will set a new time and date for the game.

Each team needs to play the tournament games until the end. Cancellations 
will be reported to the Finnish Basketball Association, which will then 
determine the means of punishment.

A cancellation will be dealt according to the Rules and Regulations of the 
Finnish Basketball Association, paragraph 5.2.

In age groups A and B, the tournament organization has the right to group 
the teams according to their estimated level of competition. The goal is 
to get closer and tighter games for the teams already at the first round. 
The amount of teams advancing to the qualifying groups might thus vary. 
However, each team still has a chance to win the tournament.

Each player must have a valid sports injury insurance which covers all the 
injuries and damages caused during sports games and tournaments. The 
tournament organization will not cover possible injuries during the games or 
during the free time.
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RuOKAILuKOuLu
Pyynikin Palloiluhalli (turnaus- ja tuomaritoimisto)          
Osoite: Ammattikoulunkatu 20, 33230 Tampere
Bussi: 6, 8, 11N, 20, 26, 29, 70, 79, 81
 (Keskustorilta kävellen 1,4 km)

MAJOITuS- JA PELIKOuLuT
Etelä-Hervannan koulu
Osoite:  Mekaniikanpolku 9, 33720 Tampere
Bussi:  3A, 3B 5, 6, 20  

Hatanpään koulu
Osoite: Haapakuja 2, 33900 Tampere
Bussi: 1B, 11, 14, 21, 26

Tammerkosken koulutalo (Juhannuskylän koulu)
Osoite:  Rautatienkatu 3-5, 33100 Tampere
Bussi: 3B, 6, 20, 37, 100
 (Keskustorilta kävellen 950 m)

Koiviston koulu
Osoite: Lehvänkatu 9, 33820 Tampere
Bussi:  12, 21, 33

Leinolan koulu
Osoite: Sammalladonkatu 1, 33580 Tampere
Bussi: 1A, 1B, 1C, 8

Lielahden koulu
Osoite: Teivaalantie 2, 33400 Tampere 
Bussi:  3, 3V, 28, 37 

Linnainmaan koulu 1 ja 2
Osoite: Linnainmaankatu 12, 33580 Tampere
Bussi: 17 (1A, 1B, 8)

Pohjois-Hervannan koulu
Osoite: Opiskelijankatu 29, 33720 Tampere
Bussi: 3A, 3B, 4, 6, 20 

Tammelan koulu 
Osoite: Ilmarinkatu 17, 33500 Tampere
Bussi: 2, 6, 14N 

Vuoreksen koulu
Osoite:  Rautiolanrinne 2, 33870 Tampere
Bussi:  5

MAJOITuSKOuLuT
Aleksanterin koulu
Osoite: Hallituskatu 26,  33200 Tampere      
Bussi: 2, 6, 8, 15, 17, 25
 (Keskustorilta kävellen 800 m, Pyynikiltä kävellen 950 m)

Kaarilan koulu
Osoite: Vallerinkatu 11, 33270 Tampere
Bussi:  8, 11N, 20, 71K

Pyynikin koulu
Osoite: Hämeenpuisto 34, 33200 Tampere 
Bussi:  2, 6, 8, 15, 17, 25
 (Keskustorilta kävellen 900m, Pyynikiltä kävellen 1,1 km)

Takahuhdin koulu B
Osoite: Hintsankatu 4, 33560 Tampere
Bussi: 17, 25, 29, 37

Miten pääsen oikeaan paikkaan?
Ohessa Delfinin majoitus- ja pelikoulujen osoitteet sekä bussien numerot. 
Katso tarkempi reitti Repa Reittioppaasta osoitteesta reittiopas.tampere.fi. 
Bussien kulkua voi seurata reaaliaikaisesti Lissu liikenteenseurannalla osoitteessa lissu.tampere.fi. 
Bussikuskeilta kannattaa kysyä bussin määränpäätä ja lähintä pysäkkiä haluamallesi koululle. Huomioittehan, että 
samalla bussinumerolla saattaa päästä sekä Länsi- että Itä-Tampereelle eli katsokaa menosuunta tarkasti. 

PELIKOuLuT
Hakametsän halli (maaottelu)
Osoite:  Keltinkatu 2, 33530 Tampere 
Bussi: 17, 25, 29, 47 

Hervannan vapaa-aikakeskus (HVAK)
Osoite: Lindforsinkatu 5, 33720 Tampere
Bussi: 3A, 3B, 4, 20 

Kissanmaan koulu 
Osoite: Teiskontie 28, 33520 Tampere 
Bussi: 1A, 1B, 1C, 28A, 29, 80

Kaukajärven vapaa-aikatalo
Osoite:  Käätykatu 8, 33710 Tampere 
Bussi:  9A, 9B, 10

Namikan sali
Osoite: Hämeenpuisto 14 F, 33210 Tampereen 
Bussi: 3A. 3B, 6, 37, 71K
 (Keskustorilta kävellen 800 m, Pyynikiltä kävellen 1 km)

Pyynikin Palloiluhalli (turnaus- ja tuomaritoimisto sekä ruokailu)           
Osoite: Ammattikoulunkatu 20, 33230 Tampere
Bussi: 6, 8, 11N, 20, 26, 29, 70, 79, 81
 (Keskustorilta kävellen 1,4 km)

Sammon keskuslukio            
Osoite: Uimalankatu 5, 33540 Tampere
Bussi: 1A, 1C, 8, 20, 28, 29, 95 

Tampereen kansainvälinen koulu (FISTA)
Osoite: Satakunnankatu 60, 33230 Tampere
Bussi:  6, 21, 26, 71K
 (Keskustorilta kävellen 1,4 km, Pyynikiltä kävellen 350 m)

Tampereen ammattiopisto (HAK)   
Osoite: Hepolamminkatu 10, 33720 Tampere
Bussi: 3B, 4, 6, 20  

Tesoman palloiluhalli 1, 2 ja 3 
Osoite: Tesoman valtatie 46, 33310 Tampere  
Bussi:  8, 17, 20, 71K 

Varalan urheiluopisto 1 ja 2 
Osoite:  Varalankatu 36, 33240 Tampere
Bussi: 25
 (Pyynikiltä kävellen 1,3 km)

lissu.tampere.fireittiopas.tampere.fi
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SCHOOL FOR DINING
Pyynikki Arena (Tournament and Referee Office)          
Address:  Ammattikoulunkatu 20, 33230 Tampere
Buslines to school: 6, 8, 11N, 20, 26, 29, 70, 79, 81
  (from Keskustori 1,4 km on foot)

GAME AND ACCOMMODATION SCHOOLS
Etelä-Hervanta school
Address:  Mekaniikanpolku 9, 33720 Tampere
Buslines to school: 3A, 3B 5, 6, 20  

Hatanpää school
Address:  Haapakuja 2, 33900 Tampere
Buslines to school: 1B, 11, 14, 21, 26

Juhannuskylä school , Tammerkoski school house
Address:  Rautatienkatu 3-5, 33100 Tampere
Buslines to school: 3B, 6, 20, 37, 100
  (from Keskustori 950 m on foot)

Koivisto school
Address:  Lehvänkatu 9, 33820 Tampere
Buslines to school:  12, 21, 33

Leinola school
Address:  Sammalladonkatu 1, 33580 Tampere
Buslines to school: 1A, 1B, 1C, 8

Lielahti school
Address:  Teivaalantie 2, 33400 Tampere 
Buslines to school: 3, 3V, 28, 37 

Linnainmaa school 1 and 2
Address:  Linnainmaankatu 12, 33580 Tampere
Buslines to school: 17 (1A, 1B, 8)

Pohjois-Hervanta school
Address:  Opiskelijankatu 29, 33720 Tampere
Buslines to school: 3A, 3B, 4, 6, 20 

Tammela school 
Address:  Ilmarinkatu 17, 33500 Tampere
Buslines to school: 2, 6, 14N 

Vuores school
Address:  Rautiolanrinne 2, 33870 Tampere
Buslines to school:  5

ACCOMMODATION SCHOOLS
Aleksanteri school
Address:  Hallituskatu 26,  33200 Tampere      
Buslines to school: 2, 6, 8, 15, 17, 25
  (from Keskustori 800 m, from Pyynikki 950 m on foot)

Kaarila school
Address:  Vallerinkatu 11, 33270 Tampere
Buslines to school:  8, 11N, 20, 71K

Pyynikki school
Address:  Hämeenpuisto 34, 33200 Tampere 
Buslines to school:  2, 6, 8, 15, 17, 25
  (from Keskustori 900 m, from Pyynikki 1,1 km on 
foot)

Takahuhti school B
Address:  Hintsankatu 4, 33560 Tampere
Buslines to school: 17, 25, 29, 37

Here are the names and addresses of the Delfin Basket Tournament locations. 
There are also the buss line numbers which leads to the certain school.

How can I find the right place?

GAME SCHOOLS
Hakametsä ice hockey hall (national games and finals)
Address:  Keltinkatu 2, 33530 Tampere 
Buslines to school: 17, 25, 29, 47 

Hervannan vapaa-aikakeskus (HVAK)
Address:  Lindforsinkatu 5, 33720 Tampere
Buslines to school: 3A, 3B, 4, 20 

Kissanmaa school 
Address:  Teiskontie 28, 33520 Tampere 
Buslines to school: 1A, 1B, 1C, 28A, 29, 80

Kaukajärven vapaa-aikatalo
Address:  Käätykatu 8, 33710 Tampere 
Buslines to school:  9A, 9B, 10

Namikasali
Address:  Hämeenpuisto 14 F , 33210 Tampereen 
Buslines to school: 3A, 3B, 6, 37, 71K
  (from Keskustori 800 m, from Pyynikki 1 km on foot)

Pyynikki Arena (Tournament and Referee Office and Dining)             
Address:  Ammattikoulunkatu 20, 33230 Tampere
Buslines to school: 6, 8, 11N, 20, 26, 29, 70, 79, 81
  (from Keskustori 1,4 km on foot)

Sammon keskuslukio            
Address:  Uimalankatu 5, 33540 Tampere
Buslines to school: 1A, 1C, 8, 20, 28, 29, 95 

Tampere International school (FISTA)
Address:  Satakunnankatu 60, 33230 Tampere
Buslines to school: 6, 21, 26, 71K
  (from Keskustori 1,4 km, from Pyynikki 350 m on foot)

Tampereen ammattiopisto (HAK)   
Address:  Hepolamminkatu 10, 33720 Tampere
Buslines to school: 3B, 4, 6, 20  

Tesoma Arena 1, 2 and 3 
Address:  Tesoman valtatie 46, 33310 Tampere  
Buslines to school:  8, 17, 20, 71K 

Varala 1 and 2 
Address:  Varalankatu 36, 33240 Tampere
Buslines to school: 25
  (from Pyynikki 1,3 km on foot)
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TORSTAI 27.7. PERJANTAI 28.7. LAuANTAI 29.7. SuNNuNTAI 30.7.

Ruokailu

AAmiAinen
6.30-11.00
puuro, 
hillo
maito, mehu 
kananmuna ½
juusto
leikkele
leipä, levite
tomaatti, salaatinlehti

Ruokalista 2017

Päivällinen
18.00-21.00
jauhelihamoussaka
vihreäsalaatti
leipä, levite
maito, mehu

AAmiAinen
7.00-11.00
puuro, 4-vilja
hillo
maito, mehu 
kananmuna ½
juusto
kinkkumakkara 
leipä, levite
kurkku, salaatinlehti

AAmiAinen 
6.30-11.00
puuro, ruis
hillo
maito, mehu
kananmuna ½
juusto
lauantaimakkara
leipä, levite
tomaatti, lehtisalaatti

lounAs 
11.00-16.00
keltainen broilerpastavuoka
vihreäsalaatti
leipä, levite
maito, mehu  

Päivällinen
16.00-21.00
jauhelihapihvit, kastike
kermaperunat
vihreäsalaatti
maito, mehu
leipä, levite

lounAs 
11.00-16.00
kalkkunakiusaus 
porkkana-ananasraaste
maito, mehu
leipä, levite

Päivällinen
16.00-20.00
lihapullat kastikkeessa
perunamuusi
kaaliraaste
kurkkusuikaleet
leipä, levite
maito, mehu  

lounAs
11.00-18.00
jauhelihakastike ja pasta
vihreäsalaatti
maito, mehu
leipä, levite

Tänä vuonna on vain yksi ruokailukoulu: 
Pyynikin Palloiluhallin sisäpihalla sijaitseva Tredun ruokala.

Ruokailun hinta: aamiainen 4 euroa ja lounas/päivällinen 8 euroa.
Ruokalippujen myynti Pyynikin Palloiluhallin turnaustoimisto. 

Maksutapa käteinen tai kortti. 

Mikäli ruokailun suhteen on kysyttävää, olettehan yhteydessä: 
Pyynikin Delfin ruokala puh. 040 875 4605.
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THuRSDAy 27.7. FRIDAy 28.7. SATuRDAy 29.7. SuNDAy 30.7.

BreAkfAst
6.30-11.00 
Porridge
Jam
Milk, juice 
½ egg
Cheese slice
Cold meat
Bread and butter
Tomatoes, salad

Dining

Menu 2017

All Meals will be served at Pyynikki Ball game centre .
Meal ticket prices: breakfast 4 euros, lunch/dinner 8 euros.

Meal tickets can be bought at the tournament office in Pyynikki Ball games centre. 
You can pay by cash or card.

If you have any questions concerning the dining please don´t hesitate to contact 
Pyynikki Delfin diningroom phone: +358 40 875 4605.

Dinner
18.00-21.00
Minced meat moussaka
Green salad
Bread and butter
Milk, juice

BreAkfAst
7.00-11.00  
Porridge with four cereals
Jam
Milk, juice 
½ egg
Cheese slice
Cold meat
Bread and butter
Salad, cucumber

BreAkfAst
6.30-11.00
Rye porridge
Jam
Milk, juice
½ egg
Cheese slice
Cold meat
Bread and butter
Tomatoes, salad

lunch 
11.00-16.00
Yellow chicken pasta 
casserole
Green salad
Bread and butter
Milk, juice 

Dinner
16.00-21.00
Meat patties
Sauce
Sliced potatoes in cream
Green salad
Milk, juice
Bread and butter

lunch 
11.00-16.00
Turkey casserole
Carrot-pinapple-salad
Milk, juice
Bread and butter 

Dinner
16.00-20.00
Meat balls with sause
Mashed potatoes
Cabbage salad with  
cucumber stripes
Bread and butter
Milk, juice

lunch
11.00-18.00
Meat and  
macaroni casserole
Beetroot stripes
Picklet cucumber
Bread and butter
Milk, juice 
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30
tournament

th

Friday July 28, 2017
30th International Delfin Basket Tournament begins. 

Coaches evening at Pyynikki Ball Games Centre 20.00

Delfin party at restaurant Ranta. Free entry with Tournament passport till 
23.00 (age 18).

Saturday July 29, 2017
MikroDelfin begins 9.00.

Hakametsä Arena
20.00 Finland-Latvia, Finland’s national team Susijengi is playing

Sunday July 30, 2017
Finals at Sammon Keskuslukio, Namikan sali, Tammela school and Pyynikki 
Ball Games Centre

Tapahtumia Events
KeSKiviiKKo 26.7.
Turnaustoimisto avaa ovensa.

PerJantai 28.7.
30. kansainvälinen Delfin Basket Tournament alkaa.
Pelejä klo 9.00-21.00 eri puolilla Tamperetta.

Valmentajailta klo 20.00 Pyynikin Palloiluhallissa (K-18).

Delfin-jatkobileet Ranta-ravintolassa (K18). Turnausrannekkeella ilmainen 
sisäänpääsy klo 23.00 asti.
    

lauantai 29.7.
Delfin-otteluita klo 8.00-19.00 välisenä aikana eri puolilla Tamperetta.

MikroDelfin alkaa klo 9.00.

Hakametsän halli: Susijengin maaottelu Suomi-Latvia klo 20.00.

Delfin jatkobileet Ranta-ravintolassa (K18). Turnausrannekkeella ilmainen 
sisäänpääsy klo 23.00 asti.

Sunnuntai 30.7.
Delfin-otteluita klo 8.00–18.00 välisenä aikana eri puolilla Tamperetta.

Finaalipaikat:
Sammon Keskuslukio MikroDelfin
Namikan sali  MiniDelfin
Tammelan koulu  C-kilpa ja -harraste sekä B-tytöt harraste
Pyynikin palloiluhalli B-kilpa, A-pojat kilpa, 
   naiset FUN, miehet FUN

#delfinbasket

#delfin30
Seuraa

instassa 
ja fb:ssä



FINNISH BASKETBALL HALL OF FAME – KORIPALLOMUSEO YKSISELITTEISESTI KERÄÄ, SÄILYTTÄÄ JA ESITTELEE 
SUOMALAISTA KORIPALLOKULTTUURIA. TÄMÄN LISÄKSI MUSEO VASTAA MM. HALL OF FAME-TOIMINNAN 

KEHITTÄMISESTÄ JA LAAJA-ALAISEMMINKIN AJATELTUNA SUOMALAISEN MONIARVOISEN LAJIKULTTUURIN 

ARVOSTAMISESTA.  

MUSEO ON VALTAKUNNALLINEN JA TÄLLÄ HETKELLÄ KESKEISIN TOIMINTA ON VALTAKUNNALLISEN KIERTUEEN 

KAUTTA LAJIKULTTUURIN VAHVENTAMISTA ERI TAHOILLE: KOHTAAMISIA-HANKE C-IKÄISTEN DROP OUTIA 
VÄHENTÄMÄÄN, ÄLYHARJOITUSKIERTUE KOULULAISIA LAJIN PARIN INNOSTAMAAN JA KIERTONÄYTTELY KAIKKIEN 

ILOKSI. LISÄKSI JATKUVASTI KARTUTETAAN KOKOELMAA ESINEILLÄ, KUVILLA JA LIIKKUVALLA KUVALLA. 

TUTUSTU KORIPALLOMUSEOON: FACEBOOKISSA, INSTAGRAMISSA, TWITTERISSÄ JA YOUTUBESSA! 

 

WWW.KORIPALLOMUSEO.FI 
 

 

TIETOVISA








