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SARJAT TYTÖILLE JA POJILLE
PE-SU 31.7.–2.8.2020
• U19 2002 ja myöhemmin syntyneet
(vain tämä, ei erikseen harraste ja kilpa)
• U16 2005 ja myöhemmin syntyneet (harraste ja kilpa)
• U14 2007 ja myöhemmin syntyneet (harraste ja kilpa)
• U13 2008 ja myöhemmin syntyneet (harraste ja kilpa)
• Mini 2009 ja myöhemmin syntyneet
• Mini 2010 ja myöhemmin syntyneet
• FUN-sarja aikuisille (kilpapelaajat)
Ilmoittautuneiden kesken muodostetaan kaksi sarjaa naisille ja miehille
LA-SU 1.-2.8.
• Aikuisten kuntosarja (miehille ja naisille omat, harrastepelaajat)
LA 1.8.
• Mikro 2011 ja myöhemmin syntyneet (4 vs. 4, tytöt ja pojat erikseen)
SU 2.8.
• Seka 2012 ja myöhemmin syntyneet (3 vs. 3, tytöt ja pojat yhdessä)

HINNAT 2020
Joukkuemaksu 80 € (Ilmoittautuminen on mahdollista 15.7. mennessä!)
Hotellipassi pe-su 31.7.–2.8. 190 €, to-su 30.7.–2.8. 230 €

Sisältää hotellimajoitus (2-3hh) + pelioikeuden, ruokailut, kuljetuksen, oheisohjelman
HUOM! Hotellipasseja tarjolla rajoitettu erä!

A-kisapassi kilpa- ja harrastesarjat (31.7.–2.8.) 110 €

Sisältää pelioikeus, koulumajoitus, ruokailut (perjantain lounaasta sunnuntain lounaaseen),
kuljetukset turnauksen aikana sekä oheisohjelmat.
Huom! Mikäli joukkue ostaa A-kisapasseja 10 tai enemmän saavat he yhden (1) valmentajapassin veloituksetta. Valmentajapassi sisältää samat edut kuin A-kisapassi.

B-kisapassi kilpa-, harraste- ja FUN-sarjat (31.7.–2.8.) 60 €
Sisältää ainoastaan pelioikeuden

Aikuisten kuntosarjat (1.–2.8.) 50 €
Sisältää ainoastaan pelioikeuden

Minidelfin A-passi (31.7.–2.8.) 70 €

Joukkuemaksut
ja kisapassit tulee
maksaa 15.7.2020
mennessä.

Sisältää pelioikeuden, koulumajoituksen, ruokailut, kuljetuksen, oheisohjelman

Minidelfin B-passi (31.7.–2.8.) 40 €
Sisältää pelioikeuden, oheisohjelman

Mikrodelfin 2011 syntyneet (la 1.8.), 150 € / joukkue

Sisältää joukkuemaksun sekä B-kisapassit kaikille pelaajille. Turnaus pelataan
päiväturnauksena lauantaina 1.8. Pelit pelataan 4 vs. 4.

Mikrodelfin 2012 syntyneet (su 2.8.), 150 € / joukkue

Sisältää joukkuemaksun sekä B-kisapassit kaikille pelaajille. Turnaus pelataan päiväturnauksena lauantaina 1.8. Pelit pelataan 3 vs. 3.

Vanhempien kisapassi pe-su 31.7.–2.8., huoltajille 60 €

Sisältää koulumajoituksen, ruokailut, kuljetukset turnauksen aikana sekä oheisohjelmat.
Huom! Ei sisällä pelioikeutta.

Lisäyö to-pe 30.7.–31.7.

Mikäli joukkueesi haluaa tulla Tampereelle jo turnausta edeltäväksi yöksi on lisäyön
hinta 10 euroa / henkilö. Lisäyöt tulee varata 12.7. mennessä elisa.hakanen@pyrinto.fi.
Lisäyön hintaan sisältyy torstain iltaruoka, yöpyminen sekä perjantain aamiainen.

Majoituspantti 100 € / joukkue, mikä kerätään majoituksen yhteydessä.

Majoituspantti palautetaan sunnuntaina kun luokkahuone on samassa kunnossa kuin
luovutushetkellä.

Ilmoittautuminen osoitteessa delfinbasket.com

Särkänniemeen hurvittelemaan?
Delfin Basketlaiset saavat Särkänniemi-rannekkeen
edulliseen turnaushintaan 35 euroa (normaalisti 47 euroa)
Rannekkeen voi tilata etukäteen elisa.hakanen@pyrinto.fi

Leireilemään Tampereelle Delfin-viikolla?
U19-U14 joukkueet:

rakennamme teille mukavat leiripaketit.
Olethan yhteyksissä: artem.khvorost@pyrinto.fi

Tiedustelut
Pääsihteeri Elisa Hakanen, 050 352 0982, elisa.hakanen@pyrinto.fi

www.DELFINBASKET.COM

