Tervetuloa Naperoleirille Kankaanpäähän ja Pomarkkuun
Saapuminen Kankaanpäähän ja Pomarkkuun
Joukkueiden majoituskoulut ja yhteystiedot löytyvät www.naperoleiri.fi ja leirin infolehdestä.
Keskustan koululle saapumisessa kannattaa hyödyntää viereisen linja-autoaseman pysäköintitilaa.
Pohjanlinnan koulun sisäänkäynti on sisäpihan puolella. Autoille on tilaa ns.takaparkissa Petäjäisen päiväkodin
ja Pohjanlinnan koulun välissä osoitteessa Niementie 1. Kangasmetsän koulurakennus on Pohjanlinnan
koulun takana samassa pihapiirissä. Kulku Kangasmetsän koululle on ns. takaparkin kautta.
G-sarja pelataan Pomarkussa. F-sarjat sekä F-G-pienpelisarja pelataan Kankaanpäässä.

Ilmoittautuminen
Joukkueen yhteyshenkilö käy ilmoittautumassa oman majoituskoulun ala-aulan infopisteellä.
Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan leirin siivouspantti 50 euroa. Muista varata tasaraha mukaan.
Ilmoittautumisen yhteydessä tarkistetaan lisenssit eli joukkueen lisenssilista mukaan. Ilmoittautuessa
yhteyshenkilö saa joukkuekassin, missä on passin lunastaneille leirirannekkeet, leirituote ja muuta infoa
leiristä. Ilmoittautumisen yhteydessä palautetaan myös luokassa yöpyjien nimilistat.

Leiriottelu ja avajaiset
Leiriotteluna keskiviikkona 31.7. klo 18 pelataan miesten Superpesisottelu Kankaanpään Maila ja Sotkamon Jymy,
jonka tauolla on leirin avajaiset. Kello 17 alkaen joukkueet saapuvat stadionille Kankaanpäähän. Leiriläisille on
järjestetty oma portti 2-katsomon takaa. Portilla joukkueet ohjataan leiriläisille varattuun katsomoon. Ottakaa
mukaan seuranne kannustuslippuja ja asuja - pidetään äänekäs kannustus läpi pelin!
Jos joukkue ei ehdi peli- tai ruokailuaikataulujen vuoksi ennen peliä stadionille ja saapuu pelin ollessa jo käynnissä,
niin stadionille tulee saapua myös silloin 2-katsomon takana olevasta portista.
Otteluun odotetaan noin 3000 katsojaa eli huomioithan, että väkeä on runsaasti liikkeellä. Hyviä pysäköintipaikkoja
kannustusjoukoille on keskustan alueella. Tietoa löydät verkkosivuilta.

Vetäjäpalaveri
Leirin vetäjäpalaveri on Superpesisottelun jälkeen stadionin vieressä Kankaanpääsalissa klo 21.30.

Majoitus
Majoituskoulun aulan infossa päivystävä majoitusvalvoja on sinua varten. Yleinen siisteys ja turvallisuus
majoitustiloissa luo onnistuneen leirifiiliksen. Luokkamajoitus on mitoitettu noin 15 henkilölle. Muistathan,
että ylisuuret deluxe -malliset ilmatyynyalukset eivät mahdu luokkaan vaan yöpyjillä on normaalit 80cm patjat.

Pelit
Pelit pelataan aidossa naperopesistunnelmassa eikä lopputulosta mietitä. Jokaisen pelin voittorinkiin mahtuu
molemmat joukkueet! Pelejä tuomaroivat lapsituomarit, jotka ovat ensimmäisiä kertoja tuomaroimassa.
Jokainen kentällä oleva aikuinen kantaa vastuun siitä, että myös tuomareilla on hyvä olo leirin jälkeen.
Naperoleirillä 2019 kokeillaan ensimmäistä kertaa järjestelyvuoroja siten, että pelaavat joukkueet hoitavat
oman pelinsä järjestelyt. Näin vanhemmat voivat liikkua leirillä oman joukkueensa mukana. Kotijoukkue
hoitaa kirjuroinnin, tulostaulun ja takarajatuomarin tehtävät. Vierasjoukkue hoitaa kakkos- ja kolmostuomarin
tehtävät. Tulospalveluohje löytyy leirilehdestä ja verkkosivuilta.

Ruokailu
Ruokailukoulut ovat Kankaanpäässä Keskustan koulu, Pohjanlinnan koulu ja Kankaanpään lukio. Pomarkussa
ruokailukouluna toimii Pomarkun yhteiskoulu. Keskustan koululla ruokailevilla laaditaan ruokailuaikataulut
joiden avulla minimoimme joukkueiden odotusajan. Muistathan noudattaa aikataulua, niin ruokailu on kaikille
sujuvampaa. Leiriotteluillan (ke 31.7.) ja discoillan (la 3.8.) iltapalat noudetaan ruokailukoululta.
Leirikansliasta saa ostaa ruokalippuja hintaan 8€ aikuiset ja 4€ alle 10-vuotiaat lapset. Ruokalipuilla ruokailu
ainoastaan Pohjanlinnan koululla.

Leiridisco
Leiridisco on lauantaina 3.8. klo 18 Kankaanpään palloiluhallilla Jämintie 10. Kankaanpäässä yöpyvien
joukkueiden odotetaan tulevan discoon kävellen. Näin vältämme turhan liikenteen liikuntakeskuksen alueella
ja annamme tilaa Pomarkusta tuleville G-joukkueiden kyyditsijöille. Leiridiscossa palkitaan joukkueen
tsemppari, onnistuja sekä leirin kuvakisaan osallistunut joukkue arvokkaalla pronssiveistoksella. Ota siis leirin
aikana kuva ja julkaise se Instagramissa tai facebookissa tunnisteilla #pelin henki #kankaanpää #taidekehä,
niin olet mukana kisassa! Ilmoita tsempparin ja onnistujan ja nimet leirikansliaan la 3.8 klo 12 mennessä
sähköpostilla leirikanslia.naperoleiri2019@gmail.com tai joukkuekassissa olevalla palkittavien lomakkeella.
Muista merkitä mikä sarja ja mikä joukkue on kyseessä.
Leirikansliat: Pohjanlinnan koulu, Kangasmoisionkatu 1, Kankaanpää tai Monitoimihallin 2. kerros, Harjantie
1, Pomarkku

