Salo 4. – 7.6.2020
Power Cupilla on pitkä historia. Ensimmäinen turnaus järjestettiin
Jyväskylässä vuonna 1985. Neljä ensimmäistä turnausta kulkivat
Yhteispeli ‐turnausten nimellä. Vuodesta 1989 lähtien turnauksen
nimeksi vakiintui Power Cup. Tällä hetkellä joukkuemäärä on
vakiintunut 850‐900 joukkueen paikkeille.
Pelejä pelataan kaikkiaan 25 eri sarjassa iän, sukupuolen sekä osaa‐
misen tason mukaan. Power Cupissa Kaikki Pelaa ‐ideologia
toteutuu, sillä ainutlaatuinen sarjajärjestelmä takaa sen, että
otteluita tulee kaikille joukkueille saman verran torstaista
sunnuntaihin riippumatta sijoituksesta. Lapset ja nuoret toimivat
myös tuomareina oman ikäryhmänsä otteluissa.
Power Cup on vuosittainen voimannäyttö suomalaisesta lentopallon
juniorityöstä. Tapahtuma kerää yhteen nuoret lentopalloilijat,
valmentajat, ohjaajat, seuratoimijat sekä perheet. Yhteensä
osallistujamäärä lähentelee 10 000 lentopalloilijaa ja mukana on
noin 200 eri seuraa. Tapahtuma kerää lapsia ja nuoria eri ikäluokista.
Pelaajat ovat 7‐22‐vuotiaita.

Lisätietoja Power Cupista löytyy

KISAPASSIN SISÄLTÖ
Pelaaminen, otteluohjelma ja
tulospalvelu koko nelipäiväisen
turnauksen ajan. Joukkueet pelaavat
turnauksen aikana keskimäärin 8‐10
ottelua. Kun joukkueita on yli 800, vaatii
otteluohjelman rakentaminen ja
aikatauluttaminen paljon kokemusta
edellisiltä vuosilta.
Vakuutus. Power Cupin kisapassin
ostaneet on vakuutettu. Vakuutus on
voimassa koko turnauksen ajan sekä
matkalla kotoa turnaukseen ja
turnauksesta kotiin. Pelipassin (entinen
lisenssi) kaudeksi 2019‐2020 ostaneet on
vakuutettu joko pelipassiin liitetyn
vakuutuksen kautta tai Power Cupin
kisapassin vakuutuksen kautta, ei
molemmilla. Pelipassittomat kisapassin
ostaneet ovat Power Cup vakuutuksen
piirissä. Tapaturman sattuessa ota
yhteys Power Cupin infopisteeseen,
jossa autetaan vakuutusasioissa.

https://www.powercup.fi/info/ ‐ käy tutustumassa!
Pelaaminen, valmentaminen ja huoltajan roolissa toimiminen
edellyttää kisapassin hankkimista. Valmentajan ja mukaan
lähtevän jojon passin maksaa seura.

PASSIN HINTA
Vaiheen 1. ilmoittautuminen 21.2., Kisapassi 181 €
Vaiheen 2. ilmoittautuminen, Kisapassi 208 €
(hinta sisältää koulumajoituksen ke‐su).
Passimaksut maksetaan laskulla eräpäivään mennessä.
Edestakainen kyyti seuran linja‐autolla. Matkaan lähdetään
keskiviikkona. Aikataulu ilmoitetaan myöhemmin ja matkan
hinta tarkentuu, kun lähtijät ovat selvillä.

SITOVA ILMOITTAUTUMINEN
21.2.2020 mennessä!

Koulumajoitus, joka on oleellinen osa
turnausta ja sen tunnelmaa. Ikimuistoisia
öitä joukkuekavereiden vieressä. Nämä
muistot kantavat pitkälle.
Ruokailut torstain lounaasta sunnuntain
lounaaseen (7 lämmintä ateriaa),
viikonloppupassilla perjantain lounaasta
sunnuntain lounaaseen (5 lämmintä
ateriaa). Koulumajoituksessa aamu‐ ja
iltapalat. Lisäyömaksu sisältää
keskiviikon iltapalan.
Turnauspaita ja kisapassipussi.
Turnauspaita on joillekin keräilykohde.
Jotkut taas muokkaavat paidan
totaalisen uuteen uskoon – tapoja on
monia! Passipussi kaulaan ja kaupungille,
sillä se antaa paljon
yhteistyökumppaneidemme tarjoamia
rahanarvoisia etuja turnauskaupungilla.
Upea oheisohjelma. Avajaiset ovat
käsite. Lisäksi osallistujille on vuosittain
paljon paikkakuntakohtaisia
oheisohjelmia ja aktivointipisteitä.
Tapahtumatorin monipuolinen ohjelma,
aktiviteetit ja ostokset.

https://www.savonlinnanajo.fi/seura/muuta/powercup2020/
Valmentajat ja Jojot – ilmoittautukaa tuosta samasta linkistä.
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Suomen Lentopalloliitto pidättää oikeudet aikataulun muutoksiin. Oheisohjelmien tarkemmat tiedot ja aikataulut julkaistaan helmikuussa.
Torstai 4.6.

07.00‐10.00

Aamupala (keskiviikkona majoittuneille)

10.00‐14.00

Lounas

12.00‐17.00

Ottelut

15.00‐18.00

Päivällinen

18.30‐21.00

Avajaiset tapahtuma‐alueella, päälava

20.30‐22.00

Iltapala

Perjantai 5.6.

07.00‐10.00

Aamupala

09.00‐19

Ottelut

11.00‐14.00

Lounas

15.00‐18.00

Päivällinen

19.00‐21.00

Oheisohjelma (julkistetaan myöhemmin)

20.00‐22.30

Iltapala

Lauantai 6.6.

07.00‐10.00

Aamupala

10.00‐14.00

Lounas

11.00‐17.00

Ottelut

15.00‐18.00

Päivällinen

18.00‐21.00

Oheisohjelma (ilmoitetaan myöhemmin)

20.00‐22.30

Iltapala

Sunnuntai 7.6.

07.00‐10.00

Aamupala

10.00‐14.00

Lounas

09.00‐13.00

Ottelut

