Boccian sisäkenttien henkilökohtainen- ja pari SM-kilpailut 1.-3.5.2020 Pajulahti
Boccian sisäkenttien henkilökohtainen- ja pari SM-kilpailut järjestetään 1.–3.5.2020
Liikuntakeskus Pajulahden päärakennuksen palloilu- ja tanssisalissa os. Pajulahdentie 167,
Nastola.
Henkilökohtaisten pelien sarjat ovat: naiset, yleinen, veteraanit, kouru- ja luokka 1, luokat
2 ja 3S yhdistettynä sekä luokka 3.
Paripelien sarjat ovat: naiset, yleinen sekä kouru - 3-luokka. Tarkennuksena että kouru- ja
1 -luokan pelaaja voi muodostaa parin luokkiin 2, 3S ja 3 kuuluvien pelaajien kanssa.
Luokiteltujen pelaajien ei tarvitse kuulua samaan yhdistykseen. Hyvityspisteet ovat
henkilökohtaisessa kilpailussa käytössä vain luokkien 2-3 sarjassa ja parikilpailussa kaikissa
sarjoissa.
•

Henkilökohtaisten pelien alkulohkot ja mahdolliset suorat finaalit alkavat perjantaina
1.5. klo 13:00 alkaen, pelit jatkuvat lauantaina klo 9:00 alkaen.

•

Paripelien alkulohkot ja mahdolliset suorat finaalit alkavat lauantaina klo 15:00 ja
jatkuvat sunnuntaina klo 9:00 alkaen.

Kunkin sarjan osanottovarmistukset alkavat noin tuntia ennen kilpailun alkua päärakennuksen
palloiluhallissa.
Osanotto-oikeus näihin kilpailuihin on kaikilla niillä henkilöillä, joiden edustama yhdistys on
Suomen Paralympiakomitea ry:n jäsenyhdistys.
Osallistumismaksut: 16 €/hlö ja 18 €/pari, ne maksetaan Boccian tukirahaston tilille:
FI34 5700 8120 1701 59.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 24.4.2020 mennessä Raimo Nevanen, puh. 040 512 7142
tai raimo.nevanen@gmail.com. Kouru- ja 1-luokan ilmoittautumiset ja kyselyt Jan
Huopaiselle, bocciavalmennus@gmail.com. Sähköpostilla ilmoittautuneille lähetetään kisainfo
n. viikko ennen kilpailuja.
Majoitus: Majoitusvaraus ja majoituksen maksu tehdään internetin kautta samanaikaisesti
oheisesta linkistä: https://bit.ly/36nHx6M Pajulahti toivoo, että mahdollisimman moni varaa ja
maksaa majoituksen tämän linkin kautta. Viimeinen majoituksen verkkomaksu- ja varauspäivä
on 19.4.2020.
Opistotasolla on esteettömiä huoneita sekä Kalliopajun kaikki huoneet ovat esteettömiä, ne
myydään varausjärjestyksessä! Niiden loputtua jäljellä olevista perushuoneista Pajulahti pyrkii
valitsemaan huoneet, joihin on tarpeen mukaan helppo kulku.
Majoituspaketit lueteltu alla, vaihtoehdot pe-su 2vrk tai pe-la 1vrk tai la-su 1vrk.
PE-SU 1.-3.5.2020 / 2 vrk
TÄYSIHOITO, opistotasoinen huone 2-3hh 148€/hlö, hotellitaso 168€/hlö
PUOLIHOITO, opistotasoinen huone 2-3hh 132€/hlö, hotellitaso 152€/hlö
PE-LA 1.-2.5.2020 tai LA-SU 2.-3.5.2020 / 1 vrk
TÄYSIHOITO, opistotasoinen huone 2-3hh 80€/hlö, hotellitaso 90€/hlö
PUOLIHOITO, opistotasoinen huone 2-3hh 72€/hlö, hotellitaso 82€/hlö
1-hh lisämaksu +30€/huone/vrk kaikissa kategorioissa.
Puolihoito = 1 aamiainen ja 1 päivällinen / vrk
Täysihoito = 1 aamiainen, 1 lounas ja 1 päivällinen / vrk
Mikäli tarvitset lisätietoja majoituksista tai maksuista, ota yhteys: sari.eloranta@pajulahti.com,
puh. 044 7755 204.
Peruutusehdot: Ilmoittautuminen on sitova. ENNEN varauksen alkua esiin tulleissa
sairaustapauksissa ja sitä kautta peruutuksissa palautamme maksetun summan
lääkärintodistusta vastaan, vähennettynä toimistokululla 21€/hlö. HUOM! Pajulahti ei ole
velvollinen hyvittämään KESKEYTYNEESTÄ varauksesta.
BOCCIAN LAJIJAOS

