ILMOITTAUTUMINEN NAPEROLEIRILLE
Ilmoittautuminen alkaa 1.3.2019 ja päättyy 15.6.2019
Leirille mahtuu n. 100 joukkuetta. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
LEIRIPASSI
Leiripassin hinta:
* 148 euroa, 1.3 - 30.4 ilmoittautuneille joukkueille
* 158 euroa, 1.5 - 15.6. ilmoittautuneille joukkueille
Leiripassin alustava sisältö:
* Koulumajoitus (omat patjat, tyynyt ja makuupussit)
* Ruokailut (ke lounas - su lounas)
* Leiriottelut
* Leiridisko
LEIRILLE OSALLISTUVILLA JOUKKUEILLA OLTAVA
Pelisäännöt tehtynä
* Yhteiset joukkueen laatimat pelisäännöt, jotka ovat allekirjoittaneet joukkueen jokainen pelaaja, valmentaja ja
joukkueen toimihenkilö.
* Yhteisesti laaditut joukkueen pelisäännöt tulee liittää ilmoittautumislomakkeelle. “Kaikkien leirille osallistuvien
joukkueiden on palautettava joukkueen yhdessä laatimat ja allekirjoittamat pelisäännöt etukäteen
leirinjärjestäjälle. Mikäli joukkue ei toimita pelisääntöjä, sillä ei ole osallistumisoikeutta leirille” (Leirien
kilpailumääräykset). Katso lisätiedot Olympiakomitean sivuilta.
Pelaajaluvat kunnossa
* Joukkueen pelaajilla pitää olla voimassa oleva PPL:n pelaajalupa (tulokaslisenssi tai juniorilisenssi)
Vetäjien koulutusvelvoite täytettynä

* Leirijoukkueiden pelinjohtajille on määritelty koulutusvaatimukset, jotka on eritelty leireittäin. Kysy lisää
seurakehittäjiltä tai Pesäpalloliiton koulutusvastaavalta: Juha Antikainen, juha.antikainen(ät)varala.fi, 040 535
0337.
* Joukkueella on mahdollisuus hakea poikkeuslupaa, jos sillä ei ole perustelluista syistä koulutusvaatimuksia
täyttävää pelinjohtajaa. Poikkeusluvan hinta on Naperoleirillä 65 €. Poikkeuslupaa anotaan pesis.fi-sivujen
lomakkeella 2.6.2019 mennessä. Myönnetty poikkeuslupa on voimassa kesän 2019 ajan kyseisellä leirillä.
Muuta
* Joukkueen tiedot (nimilista, allergiat jne.) on täytettävä pesistulospalvelu.fi:n ilmoittautumislomakkeeseen 30.6
mennessä.
* Jokainen valtakunnalliselle leirille osallistuva joukkue on velvollinen tuomaan mukanaan oman seuran alle 18vuotiaan nuorisotuomarin. Sanktio tuomarivelvoitteen täyttämättä jättämisestä on kahden leiripassin hinta.
* Huom! Jokaisen tuomarin ja tarkkailijan pitää täyttää henkilökohtainen ilmoittautumislomake
”ilmoittautuminen”-välilehdeltä, jotta ilmoittautuminen astuu voimaan. Tuomareiden ja tarkkailijoiden
ilmoittautuminen alkaa 1.4.
ENNEN ILMOITTAUTUMISTA
Nimeä joukkueesi yhteyshenkilö, joka toimii linkkinä leiriorganisaation ja joukkueesi välillä sekä ennen leiriä, leirin
aikana että leirin jälkeen. Yhteyshenkilö huolehtii myös joukkueen ilmoittautumisesta.
Ilmoittautumisen ensimmäisessä vaiheessa on tärkeintä ilmoittaa joukkueesi mukaan leirille ja maksaa
ennakkomaksu (=kolmen leiripassin hinta). Pelaajien tarkemmat tiedot voidaan toimittaa myöhemmin.
Näin ilmoittaudut 1. Ilmoittautuminen alkaa Pesistulospalvelu.fi:ssä 1.3. klo 12.00. Ilmoittautuminen kannattaa
hoitaa heti, koska valtakunnalliset leirit ovat viime vuosina täyttyneet heti ensimmäisten tuntien ja viimeistään
ensimmäisten päivien aikana.
2. Etsi tapahtumaksi ”Naperoleiri” ja klikkaa sen joukkueet-kentästä ”ilmoittaudu”.
3. Valitse sarja, jossa joukkueesi pelaa. Naperoleirillä on G- ja F- tyttöjen ja -poikien sarjojen lisäksi sarja myös 5-7
pelaajan pienpesisjoukkueille!
4. Täytä erityisen huolellisesti maakunnan nimi, seuran nimi ja joukkueen nimi. Mieti joukkueen nimi huolella. Sen
tulee olla yksilöllinen, tunnistettava ja ytimekäs tulospalvelua varten. Joukkueen nimeä et pääse enää myöhemmin
muuttamaan.
* Kaikki tähdellä merkityt kentät on täytettävä.

* Ole huolellinen sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron oikeellisuuden kanssa, sillä niitä käytetään säännöllisesti
leiriin liittyvässä viestinnässä.
5. Arvioi pelaajien määrä, leiripassin lunastavien toimihenkilöiden määrä sekä todennäköisyys tuomarin saamiseen
leirille.
* Jokaisen tuomarin ja tarkkailijan pitää täyttää henkilökohtainen ilmoittautumislomake pesistulospalvelu.fi:ssa,
jotta hänen ilmoittautumisensa astuu voimaan.
6. Lähetettyäsi ilmoittautumislomakkeen saat ruudullesi ja annettuun yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen
päivitysavaimen, jolla tietoja pääsee muuttamaan myöhemmin.
* Mikäli kadotat päivitysavaimen, klikkaa linkkiä ylhäällä tulospalvelun etusivulla.
7. Maksa ennakkomaksu
* Ilmoittautuminen astuu voimaan vasta maksettuasi ennakkomaksun. Päivitysavaimella pääset joukkueesi
tietoihin, joista löydät linkin maksulomakkeeseen (tulosta lasku). Käytä aina viitenumeroa, joka yhdistää maksun
joukkueen tietoihin. Laskulta näet saajan ja tilinumeron.
* Täytäthän lomakkeen huolellisesti varsinkin allergioiden, erityisruokavalioiden ja sairauksien osalta.
Joukkueenjohtajilla tulee olla pelaajien lähiomaisten yhteystiedot mahdollisten onnettomuustilanteiden varalle.
8. Täydelliset tiedot leiripassien haltijoista vaaditaan Naperoleirille 30.6. mennessä. Sama päivä on myös eräpäivä
kaikkien passien maksuille.
Tässä vielä linkki Pesäpalloliiton ilmoittautumisinfoon: https://www.pesis.fi/kilpailu/leirit/ilmoittautuminen/
Järjestelyorganisaatio pidättää itselleen oikeuden muutoksiin.
Ilmoittautumisiin liittyvissä ongelmissa, ota yhteys Maija Viljaseen, maija.viljanen@pesis.fi, puh. 050 3223371
Tervetuloa Kankaanpäähän ja Pomarkkuun, täällä jo kovasti leiriläisiä odotetaan!

