
Kutsumme Teidät syksyn tasokkaimpiin G -, F- ja E- ikäisten Energiaa Seinäjoelta  
–pesisturnaukseen Seinäjoelle.  Osa turnauksesta voidaan pelata myös Ilmajoella  
ja Koskenkorvalla. Ilmoittautuminen pesistulospalvelu.fi  on alkanut.  
 
G -pojat pelaavat oman turnauksen yksipäiväisenä la 22.8.2020. Turnaukseen otetaan  
järjestäjien lisäksi maksimissaan 12 G-poikajoukkuetta. Turnauksessa on mukana lisäksi  
kaksi SMJ P12 ja kaksi SMJ Ft -joukkuetta. Täydellä joukkuemäärällä kaikille tulee viisi ottelua.  
Mikäli koko joukkuemäärä ei täyty, järjestäjä voi täydentää turnausta Gt- tai Ft –joukkueilla.  
 
G-pojat/F-tytöt pelaavat toisen yhden päivän turnauksen su 23.8.2020. Turnaukseen otetaan  
järjestäjien lisäksi maksimissaan 12 Gp- tai Ft- joukkuetta. Turnauksessa on mukana kaksi SMJ  
P12 ja kaksi SMJ Ft -joukkuetta. Täydellä joukkuemäärällä kaikille tulee viisi ottelua. 
  
F-poikien turnaukseen otetaan ensisijaisesti 32 joukkuetta ja ottelut pelataan 22-23.8.2020.  
Turnaukseen ovat varanneet jo osallistumisen SMJ (4), SoJy (2), Pesäkarhut (3), KoU (1), Espoo  
Pesis (1), KPL (1-2), AA (1), VM (1). F-poikien joukkueen kokoonpanoon hyväksytään (ei lukkari)  
maksimissaan kaksi 09 –syntynyttä pelisarjan pelaajaa. Kaikille tulee 6-7 ottelua la-su aikana. 
 

E -poikien pelisarjaturnaus pelataan la-su 19-20.9.2020 ja mukaan otetaan ensisijaisesti 32  
joukkuetta.  E –pelisarjaturnauksen ottelut pelataan 50 min. aikapelinä, mutta vuoroparin  
vaihdot tapahtuvat kuitenkin kolmesta palosta/12  pelaajaa käynyt lyömässä.  Yli-ikäisiä  
turnaukseen ei sallita. E-pelisarjaturnaus on erinomainen harjoitusturnaus myös F 2010  
–poikajoukkueille. Kaikille joukkueille tulee 6-7 ottelua viikonlopun aikana. 
 

Kustannukset ja velvoitteet 
 

Turnausmaksu on 80 €/joukkue. Turnausmaksu sisältää turnausottelut, käsidesin, käsisaippuan,  
kilpailutoimiston palvelut sekä tulospalvelun.  Joukkueet toimittavat  lisäksi järjestäjälle kolme  
uutta pelipalloa. Kotijoukkueelle otteluissa on kirjurivuoro, vierasjoukkueelle 2 –tuomarihuki.  
 

Tuomarimaksu on 10 €/ottelu/joukkue. Tuomarimaksua ei peritä, jos joukkue tuo mukanaan 
omiin otteluihinsa peli- tai syöttötuomarin. Seurastanne on mahdollisuus ilmoittautua myös  
turnauksen tuomariksi. Turnauksesta maksetaan tuomarille 10 € ottelukohtainen palkkio. 
Tuomareille on lisäksi ilmainen ryhmämajoitus ja la- ja su-lounaat. Verokirja toimitettava. 
 

Duudsonit Activity Parkin iltajuhlalle ei ole vielä varmuutta. Järjestäjä seuraa viranomaisten 
ohjeita ja toimimme sen mukaan yhteistyössä Duudsonit Activity Parkin kanssa.   
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MAJOITUS 
 

Majoitusta tarjoamme ensisijaisesti kauempaa saapuville joukkueille. Lähialueen joukkueiden  
kehotetaan majoittumaan turnauksessa 2020 kotonaan.  Turnaukseen on varauksessa  
Päiväkoti Jump Ideapark (8 joukkuetta), Päiväkoti Jump Yrittäjäntie (4 joukkuetta), Marttilan  
koulu (12 joukkuetta) ja Seinäjoen lukio (12 joukkuetta). Mahdollisten G-ikäisten majoitus 
katsotaan erikseen, miten sellainen voidaan turvallisesti hoitaa.    
 
Aamupala toimitetaan omaan luokkatilaan sisältäen kaurapuuron, kinkku-juustoaamupala- 
sämpylän, banaanin sekä pillimehun.  Aamukahvi ei valitettavasti onnistu. Pelikentillä on  
kioskipalvelut, josta on mahdollisuus ostaa aamukahvit klo 8 alkaen. Majoituksen hinta on  
12 €/henkilö/yö sisältäen aamupalan. Majoitusvaraukset energiaaseinajoelta@gmail.com  
ja sähköpostiin arvio majoittujista (pe-la ja) la-su sekä majoitusyhteyshenkilön tiedot. 
 

RUOKAILU 
 

Koronasuositusten vuoksi turnausruokailuja ei järjestetä. Joukkueilla on kuitenkin mahdollisuus  
tilata joukkueruokailu omalle pelikentälle toimitettuna (la lounas makaronilaatikko, su lounas  
broilerpasta). Ruoka sisältää lämpimän ruoan ja tuoresalaatin, kertakäyttöastiat sekä pillimehun.  
Lauantain päivällinen on vielä auki. Informoimme siitä, kun tiedämme koronarajoitusten  
vaikutuksen ravintoloihin turnauspäivinä. La ja su -lounaan hinta on 5€/hlö/ruokailu. Ruoka  
tilataan ja maksetaan etukäteen. Järjestäjä infoaa maksutavasta myöhemmin. 
 

ILMOITTAUTUMINEN 
 

Turnaukseen ilmoittaudutaan pesistulospalvelu.fi kautta to 9.7.2020 klo 12 alkaen. Samalla  
saatte turnausmaksun tiedot. Maksettu turnausmaksu vahvistaa osallistumisen. Joukkueita  
otetaan Gp/Ft maksimissaan 16/turnaus ja F- ja E-poikiin 32/turnaus.  Lisätietoja ja turnaus- 
kysymykset järjestäjälle energiaaseinajoelta@gmail.com. Ilmoittautuminen loppuu, kun  
joukkuemäärä on täynnä tai ilmoitusajan loppuessa G/F -pojat 31.7.2020 ja E-pojat 31.8.2020  
mennessä.  
 
Turnausterveisin SMJ P12/T1011, SMJ P10 ja SMJ P0910  
 
   

Heikki Kuusisto    Jani  Karvonen    Timo Ala-Ranta Mari Piuhola 
SMJ G12 pelinjohtaja           SMJ F10 pelinjohtaja        SMJ E0910 pelinjohtaja SMJ T1011 pelinjohtaja 
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TURNAUSTIEDOT: 
 
Turnausmaksu   Osallistumismaksu 80 €/joukkue (maksettu turnausmaksu vahvistaa osallistumisen)  
Tuomarimaksu  Tuomarimaksu 10 €/joukkue/peli (mahdollisuus tuoda myös oma tuomari mukana,  
   joka viheltää omassa ottelussa (PT/ST). Silloin tuomarimaksu joukkueelta on 0 €.  
   Tämä maksetaan paikan päällä / sovittava laskutus.   
Kirjurivelvoite   Joukkueella on kotiotteluissa kirjurivuoro (3-4 kpl). Jos kirjurivuoroa ei pysty  
   hoitamaan, siitä peritään 10 €/velvoite kirjurimaksu. 
Pelipallot   Jokainen joukkue tuo järjestäjälle kolme uutta pelipalloa  
Ottelut   alustavasti 6-7 ottelua / joukkue. Ottelu päättyy tasoittavan vuoron loppuessa, jos  
   peliaika on ylittänyt 40 min. Ottelu päättyy viimeistään, kun 50 min. tulee täyteen. 
Joukkueet   Samasta seurasta voitte ilmoittaa useammankin joukkueen turnaukseen 
   
Lisämaksusta seuraavat palvelut. Järjestäjä kysyy lähempänä turnausta ruokavaraukset.  
 
5 €/hlö La-lounas Makaronilaatikko, salaatti, pillimehu pelikentälle toimitettuna 
5 €/hlö Su lounas Broilerpasta, salaatti, pillimehu pelikentälle toimitettuna.  
12 €/hlö/yö Majoitus omilla patjoilla ja petivaatteilla järjestäjän eri majoituspaikoissa.  
 Sisältää aamupuuron, kinkku-juusto sämpylän, banaanin ja pillimehun. 
 DAP:ista yksi henkilö yöpäivystäjänä, huoltajat valvoo muuten omia junioreita. 
 
HUOM! Joukkueet voivat kysyä myös pe-la lisäyömahdollisuutta em. ehdoin. 
 
Ilm. myöhemmin onko mahdollista saada Duudsonit Activity Park –lippu ja Burgerateria (hampurilainen, 
ranskalaiset, 0,4 l juoma). Jos koronaohjeisto sallii, puisto tällöin leiriläisille yksityiskäytössä klo 18-22.  
 
Superpesisotteluita turnausviikonloppuna alueellamme 
 
Pe 21.8. klo 17.30  Kotijoukkue-Areena  Seinäjoki – Mynämäki (NSU) 
Su 23.8. klo 16.00  Saarikenttä            Vimpeli – Kouvola (MSU) 
Su 23.8. klo 17.00  Sähkökoje-Areena   Koskenkorva – Manse PP, Tampere (MSU) 
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