BOCCIAN MESTARUUSKILPAILUT
HÄMEENLINNASSA 29.-30.9.2018
Kilpailupaikka:

Elenia Areena, Härkätie 17 B, 13130 Hämeenlinna

Kilpailusarjat:

Henkilökohtaiset kilpailut 29.9.2018 klo 10 alkaen


vaikeavammaiset (VAU luokat 1,2)
miehet ja naiset pelaavat yhdessä



lievävammaiset (VAU luokat 3,4)
miehille ja naisille omat sarjat
(jos naisia alle 5, pelataan samassa sarjassa)



kouruluokka

Parikilpailut su 30.9.2018 klo 9 alkaen


yhdistysten välinen kilpailu, jossa on yksi sarja.

Pari muodostuu kahdesta pelaajasta, myös varapelaajaa saa käyttää. Pelaajien tulee
ensisijaisesti olla samasta yhdistyksestä. Jos paria ei saada muodostettua yhdistyksen sisällä,
pelaajat voivat olla eri yhdistyksistä. Pari edustaa sitä yhdistystä, johon ei muuten saada
muodostettua paria. Pelaaja voi pelata vain yhden parin kanssa.
Sarjat pelataan Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry sääntöjä soveltaen.
Ottelujärjestys ilmoitetaan kisapaikalla, yhden pelin suorittamiseen on varattu n. 20 min.
Osallistumismaksut: henkilökohtaiset 5€/ hlö ja parikilpailu 10€/ pari.
Maksetaan Kanta-Hämeen CP-yhdistyksen tilille, viesti Boccia.
(Kanta-Hämeen Osuuspankki) FI98 5680 0050 3536 36.
Kahvio Elenia Areenalla: myynnissä mm. suolaista ja makeaa syötävää, makeisia, virvokkeita
jne. Tarjolla myös lounas n. 9€ (sis. laatikkoruoka, salaattipöytä). Maksut paikan päällä.
Kahviota pitää Renki Oy. Ei ilmoittautumista.
Majoitus: Scandic Hämeenlinna City. Meille on varattu huoneita 28.-30.9.2018.
2 hlö huone/ 99 euroa / vrk, 1 hlö huone/ 84 euroa / vrk. Hotellilla on mahdollisuus myös
lisävuoteisiin (nojatuolista tulee vuode), hinta 27€/vrk. Hotellin kolme esteetöntä huonetta
on varattuna meille. Hintoihin sisältyy runsas aamiainen. Majoitus laskutetaan CP-liiton
kautta tapahtuman jälkeen. Ilmoittautuminen tehtävä Anulle viimeistään 26.8.2018.
Iltaruokailu lauantaina 29.9.: Olemme varanneet hotellista yhteisen tilan, jossa on tarkoitus
ruokailla yhdessä klo 19 alkaen. Virkistävän ruokailun olemme valmiina virittäytymään
seuraavan päivän kovaan taisteluun eli parikilpailuihin. Ruokailuvaraukset myös
ilmoittautumisen yhteydessä viimeistään 26.8.2018.
Ruokailu on pöytiin tarjoiltu illallinen: alkuruokana keitto, pääruokana lohi, perunamuusi &
kauden kasvikset ja jälkiruokana suklaamousse.
Hinta: 21 €, laskutetaan majoituksen yhteydessä tapahtuman jälkeen. Illanviettoon voi tulla
myös ilman ruokailua, mutta ilmoitathan osallistumisestasi, niin osaamme varata paikkoja.

Kulkuyhteydet: Hotellin ja pelipaikan välimatka on n. 3 km. Ilmoittakaa, jos on tarvetta
kyydille. Yhteiskuljetusta järjestetään mahdollisuuksien mukaan hotellin ja pelipaikan välille
la-su. Rautatieaseman ja hotellin välimatka on n. 1,8 km.
Yhdistyksen matkatuki
Suomen CP-liitto tukee yhdistysten osallistumista kisoihin maksamalla puolet toteutuneista
matkakustannuksista, kuitenkin enintään 250€/ yhdistys. Tämän lisäksi CP-liitto järjestää
esteettömän taksikuljetuksen hotellin ja pelipaikan välille. Jos yhdistys hyödyntää tätä
yhteiskuljetusta, yhdistykselle maksettava tuki on enintään 150€/ yhdistys.
Matkakustannuksista täytetään matkalaskulomake, johon liitetään mahdolliset tositteet.
Lomakkeita on saatavilla kilpailuissa tulospalvelusta. Yhdistyksen tulee toimittaa vain yksi (1)
yhteinen matkalaskulomake.
HUOM! Yhteiskuljetukseen on ollut ennakkoilmoittautuminen ja kyydit mitoitetaan
ilmoittautuneiden mukaan.

ILMOITTAUTUMINEN: viimeistään 26.8.2018.
Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella: cp-liitto.fi/boccia.
Jos tarvitset apua lomakkeen täyttämisessä, voit soittaa 7.8. p. 044 3533 404.

TIEDUSTELUT:
Kanta-Hämeen CP-yhdistys
Jouni Kotiranta
p. 045 353 2965
jouni.kotiranta(at)gmail.com

Suomen CP-liitto
Anu Patrikka
044 353 3404
anu.patrikka(at)cp-liitto.fi

Tervetuloa Hämeenlinnaan pelaamaan bocciaa!

