Tervehdys Nuorisoleiriltä 2020!
Kesän Nuorisoleiri järjestetään tänä vuonna Kuopiossa ja Siilinjärvellä 20.-25.7.2020.
Leirin järjestävät Puijon Pesis ja Siilinjärven Pesis yhteistyössä PPL:n Savo-Karjalan
alueen kanssa. Leirijärjestelyissä tehdään tiivistä yhteistyötä Kuopion kaupungin ja
Siilinjärven kunnan sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.
Odotamme noin sataa joukkuetta, sataa nuorisotuomaria sekä useita satoja
kannattajia tänne Pohjois-Savoon. Toivotamme teidät kaikki tervetulleeksi Kuopioon ja
Siilinjärvelle!
Tervetulloo!
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ILMOITTAUTUMINEN NUORISOLEIRILLE ALKAA 1.3.2020 KLO. 12.00
•
•
•

•
•
•

•

www.pesistulospalvelu.fi

Seuran tai joukkueen yhdyshenkilö huolehtii joukkueen ilmoittautumisesta!
Leirille mahtuu yhteensä 96 joukkuetta ilmoittautumisjärjestyksessä
(pojat kilpasarja 20, tytöt kilpasarja 20, pojat pelisarja 28+4 ja tytöt pelisarja 28+4).
C-ikäisten SM-karsintasarjaan osallistuvien joukkueiden tulee ilmoittautua erikseen Nuorisoleirille ja
valita sarjaksi kilpasarja. Muut joukkueet ilmoittautuvat Nuorisoleirin pelisarjaan. Kun SM-karsintasarja
on päättynyt, leiriorganisaatio tekee tarvittavat muutokset sarjavalintoihin.
Ilmoittautuminen astuu voimaan heti, kun ilmoittautumislomake on täytetty leirin nettisivuilla JA
ennakkomaksu 681,00 €. (3 x 227,00€) on maksettu leiritilille.
Ilmoittautumisjärjestelmästä saat tallennettua laskun passien ennakkomaksuista. Pääset
Ilmoittautumisjärjestelmään yhdyshenkilön sähköpostiin lähetetyllä päivitysavaimella.
Luethan huolella ennen ilmoittautumislomakkeen täyttämistä tarkemmat ilmoittautumisen nettisivuilta:
http://www.pesis.fi/pesisnuoret/nuorisoleiri/ilmoittautuminen/
Tsekkaa myös leirejä koskeva muistilista osoitteesta http://www.pesis.fi/pesisnuoret/leirit/muistilista/

Ilmoittautumislomakkeen ja joukkuetietojen viimeinen täyttöpäivä
Lopulliset ilmoittautumis- ja joukkuetiedot sekä erikoisruokavaliot on täytettävä
ilmoittautumislomakkeeseen 14.6.2020 mennessä.
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Leiripassin hinta ja ennakkomaksu
•
•

Ilmoittautumisvaihe I: 1.3.-30.4.2020, passin hinta 227 € / hlö. Ennakkomaksu 3 leiripassin hinta 681€
Ilmoittautumisvaihe II: 1.5.-14.6.2020, passin hinta 237 € / hlö. Ennakkomaksu 3 leiripassin hinta 711 €.

Maksujen eräpäivät
•
•
•

Ennakkomaksun eräpäivä: Heti ilmoittautumislomakkeen täyttämisen jälkeen.
Ilmoittautuminen astuu voimaan vasta, kun joukkueen ilmoittautumislomake on täytetty
JA ennakkomaksu on maksettu.
Leiripassimaksujen eräpäivä: 14.6.2020

Joukkue tulostaa ennakkomaksulaskun ilmoittautumisjärjestelmästä ilmoittautumisen yhteydessä.
Luopuminen leirille osallistumisesta

•
•

Jos luopuminen tapahtuu 1.3.-30.4.2020 välillä, peruutusmaksu on 681€ (3 passin hinta).
Jos luopuminen tapahtuu 1.5.2020 jälkeen, peruutusmaksu on 1362€ (6 passin hinta).
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Leiripassin sisältö
•
•
•
•
•

Koulumajoitus
Ruokailut (maanantai lounas – lauantai lounas, 21 ruokailua)
Vähintään 10 ottelua/joukkue
Otteluiden järjestely- ja tuomaripalvelut (joukkueille tehtäväksi järjestelyvuoroja)
Leiridisco

• Sisäänpääsy leirin aikana pelattaviin Superpesis tai Ykköspesis otteluihin
•

Muut leirinjärjestäjän palvelut
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NUORISOTUOMAREIDEN ILMOITTAUTUMINEN ALKAA 1.3 KLO. 12.00 osoitteessa:
www.pesistulospalvelu.fi
• Jokaisen tuomarituomarin tulee itse käydä täyttämässä ilmoittautumislomake.
• Myös tuomarit saavat oman päivitystunnuksen, jolla pystyvät myöhemmin tarkentamaan
ilmoittautumistietojaan.
• Ilmoittautuminen päättyy myös nuorisotuomareiden osalta 14.6.2020
• Kun rekrytoitte seuranne tuomareita leirille, niin pyytäkää heitä ilmoittamaan
ilmoittautumista täyttäessä joukkue minkä tuomarivelvoitteen he täyttävät.
• Tuomareille järjestetään kuljetukset majoituskouluilta kentille ja takasin (pois lukien lähikentät)
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Jokainen leirille osallistuva joukkue on velvollinen tuomaan mukanaan yhden tuomarin
valtakunnalliselle pesäpalloleirille. Jos tätä velvoitetta ei täytetä, joukkueelta veloitetaan kahden
ylimääräisen passin suuruinen lisämaksu. Leiriorganisaatio määrittelee päivämäärän, mihin
mennessä jokaisella joukkueella on mahdollisuus täyttää tuomarivelvoite. Ko. päivämäärä
ilmoitetaan myöhemmin.
Mikäli ko. päivään mennessä tuomareita ei ole ilmoittautunut riittävästi, voi leiriorganisaatio
pyytää joukkueita ilmoittamaan ylimääräisen tuomarin leirille. Toimintapa perustuu aina
etukäteissopimukseen ja ilmoittautumisia otetaan niin kauan vastaan, kun leirijärjestäjän
määrittelemä tuomareiden maksimimäärä 96 on täyttynyt.
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Sarjakiintiöt
• Kilpasarja
• Pojat 20 joukkuetta
• Tytöt 20 joukkuetta
• Pelisarja
• Pojat 28+4 joukkuetta
• Tytöt 28+4 joukkuetta
• Mikäli joukkueet tarvitsevat kuljetuspalveluja, pyydämme ottamaan yhteyttä paikallisiin
kuljetuspalveluyrityksiin.
Pelikentät
•
•
•
•
•

Tekonurmikenttiä 4
Kumirouhekenttiä 6
Hiekkakenttiä 10
Varalla 6
Pelikentistä 13 sijaitsee Kuopiossa ja 7 kenttää Siilinjärvellä
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•
•
•
•
•

Kilpasarjassa pelataan Suomen mestaruudesta.
Myös pelisarjassa jaetaan mitalit.
Pelejä vähintään 10 / joukkue.
Leirillä pelataan sekä kilpa- että pelisarjojen Itä-Lännet
Lopulliset sijoitukset; kilpasarjan joukkueet ovat sijoilla 1-20 ja pelisarjan joukkueen sijoilla 21-

•
•
•

Otteluaika on 4 vuoroparia
Kilpasarjassa puolivälierä-, välierä- ja sijoitusottelut pelataan 3+3+kotiutuslyöntikilpailu
Pelisarjassa kaikki pelit pelataan 4 vuoroparin peleinä

•

Nuorisoleirillä joukkueen puheoikeus on leiriotteluissa kapteenilla, ei pelinjohtajalla. Joukkueen
puheoikeuden käyttäjälle (kapteeni) henkilökohtaiset kortit kirjataan ko. pelaajalle.
Muut kortit, (esimerkiksi vaihtopenkin saama keltainen kortti tai oikeudeton aikalisä), menevät joukkueen
1-pelinjohtajalle, ei puheoikeuden käyttäjälle.

•
•
•

Leireillä on voimassa minimitutkintovaatimukset (1 henkilö/joukkue). Henkilön on täytettävä
koulutusvaatimus ja hänen on toimittava joukkueessa 1. tai 2. pelinjohtajana.
Tämän leirin koulutusvaatimuksena on suoritettu 2-taso, juniorivalmentajapolku tai
huippuvalmentajapolku (tai suoritettu NPVT).

Nuorisoleiri 2020

Leiriläiset majoittuvat Siilinjärvellä Hamulan, Ahmon ja Siilinlahden kouluissa. Kuopiossa
majoitutaan Kuopion klassillisessa lukiossa sekä Neulamäen koululla. Tarkemmat tiedot
majoituskouluista, majoitusohjeet ja majoituskartat toimitetaan joukkueille kevään aikana. Sekä
Siilinjärvellä että Kuopiossa toimii oma majoitusvastaava, joihin voi olla yhteydessä kaikissa
majoitukseen liittyvissä asioissa.
Joukkueilta peritään 50 euron suuruinen siivouspantti saapumisen yhteydessä, joka palautetaan
joukkueen lähtiessä, kun lopputarkastus luokkatiloissa on tehty. Joukkueet toimittavat
majoittumisen yhteydessä tiedot kaikista majoittujista (pelaajat ja toimihenkilöt) sekä kansliaan
että listana majoittumisluokan oveen. Joukkueen kanssa samassa tilassa tulee aina majoittua
täysi-ikäinen henkilö, jonka valvonnassa joukkue on. Lisätietoa tulossa kevään aikana!
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Me ensiapuvastaavat haluamme toivottaa joukkueenne tervetulleeksi Savoon. Jotta leiristä tulisi onnistunut,
olemme laatineet suunnitelmia myös ensiavun suhteen.
Ensiavusta huolehditaan vuorokauden ympäri koko leirin ajan. Leirillä päivystävät ammattitaitoiset
sairaanhoitajat. Leiriensiapu toimii huoltajien ja joukkueenjohtajien apuna ja tukena ensiapuun liittyvissä
asioissa. Ensiaputiimi on tavoitettavissa puhelimitse ympäri vuorokauden sekä päivittäin myöhemmin
ilmoitettavana ajankohtana. Välitön ensiapu annetaan pääsääntöisesti joukkueiden toimesta ja tästä syystä
jokaisella joukkueella tulee olla hyvin varusteltu ensiapulaukku. Ensiapulaukun tulee sisältää
kylmäpakkauksia, sidonta- ja haavanhoitotarvikkeita, sakset, kuumemittari sekä särky- ja kuumelääkkeitä.
Mikäli leiriläisillä (pelaajat, tuomarit ja taustahenkilöt) on perussairauksia astma, diabetes, allergia tms., on
joukkueen huoltajan ja toimihenkilöiden oltava tietoisia niistä sekä niiden päivittäisestä hoidosta. Jokaisella
leiripassin lunastaneella tulee olla mukana Kelakortti.
Haluamme leirin onnistuvan mahdollisimman hyvin leirin myös ensiavun näkökulmasta ja siksi toivomme
teidän huomioivan ennakkoon asianmukaiset ensiapuvälineet. Leirin aikana joukkueiden on muistettava
hyvä käsihygienia epidemioiden estämiseksi. Leirin alkaessa tulette saamaan ensiapuinfon, jossa kerrotaan
tärkeimmät puhelinnumerot ja tarkennettua tietoa ensiavun järjestämisestä leirin aikana.

Nuorisoleiri 2020

TIETOA LEIRIASIOISTA
Katso lisätietoja leiriasioista: www.nuorisoleiri.fi
Tykkää meistä Facebookissa: www.facebook.com/nuorisoleiri
Seuraa meitä Instagramissa: @nuorisoleiri
Mikäli jokin asia askarruttaa tai muuten vaan haluat olla yhteydessä leiriorganisaatioon, ota
reilusti yhteyttä. Yhteystiedot löydät täältä:
http://www.pesis.fi/pesisnuoret/nuorisoleiri/organisaatio/

Oikeudet muutoksiin pidätetään
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