
 

                                                                         SAKU RY:N 

  FUTSALMESTARUUS 

 
Spirall halli: Juvankatu 16, Kaukajärvi 

Suora bussi yhteys busseilla 9 ja 10 

henna.kyrojoki@varalaedu.fi 

elmo.peltonen@varalaedu.fi 

HEI! 

Tervetuloa SAKU ry:n Futsal tapahtumaan 12.2.2020 Spiral hallille, Tampereelle.  

Järjestäjinä toimii SAKU ry:n lisäksi Elmo Peltonen ja Henna Kyröjoki Varalan 

urheiluopistosta, yhdessä LPT 30 kanssa. 

• Ruokailu  

Tapahtumapaikalla on mahdollisuus ruokailuun kahvila Yläpesän toimesta, 

Santaharjuntie 40. Aterian hinta on 8e henkilöltä (sis. ruuan, salaatin, leivän ja 

mehun). Joukkueiden tulee huomioida, että ravintola varaa ruuan etukäteen 

varattujen aterioiden perusteella. Joukkueet laskutetaan erikseen SAKU ry:n 

toimesta. Liitteenä myös tähän mennessä ilmoitettujen ruokailijoiden määrät, 

tarkistattehan, että tiedot pitävät paikkaansa. 

Huoltajacafeen tarjoaa joukkueiden huoltajille SAKU ry, joka sijaitsee yläkatsomon 

yläkerrassa klo 8.30-13.30 (Paikalla SAKU ry:n henkilökuntaa, aamukahvit ja pientä 

syötävää) 

 

• Ruokailijoiden määrä, joukkueen nimi ja mahdolliset erityisruokavaliot tulee 

ilmoittaa viimeistään 31.1.2020 sähköpostiin: henna.kyrojoki@varalaedu.fi 

• Spirall hallilla toimii kahvio, josta voi ostaa itse välipalaa ja virvokkeita HUOM. 

ainoastaan käteismaksu.  
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• Majoittuminen  

Mahdollisuudet 11.2.-12.2.2020: 

• Varalan urheiluopistolla  Yli 10 hlö ryhmät 36.00e/hlö/vrk 

puh. 03 2631 111        Alle 10 hlö ryhmät 89.00e/2h/vrk 

 

•  Scandic Rosendahlissa  98.00e/1h/vrk  

     108.00e/2h/vrk 

 

Varaukset voi tehdä varaustunnuksella BSAK110220 ( 28.1.2020 MENNESSÄ) 

 

• Majoituksiin sisältyy aamupala 

 

• Joukkueet hoitavat majoitukset itse haluamastaan paikasta 

 

•  Yleisiä ohjeita 

• Aloituspalaveri tuomareiden ja joukkueiden johtajien kanssa kentällä 1 

klo 8.00 

• Parkkipaikat sijaitsevat Spirall hallin etupuolella 

• Kun joukkue saapuu paikan päälle, ilmoittautuminen ja pelaajaluettelon 

jättäminen tapahtuu aulan infoon. Tullessanne teidät ohjataan omiin 

pukuhuoneisiin ja saatte tarkemmat ohjeet ruokailuaikatauluista 

•  Tulee huomioida, että pukuhuoneet ovat joukkueiden yhteiskäytössä, 

joten niitä ei lukita. Arvoesineet ja muut tavarat ovat omalla vastuulla. 

Myös lisäinfoa pukuhuoneiden käytöstä annetaan joukkueille 

ilmoittautumisen yhteydessä, sillä pukuhuoneita on rajallinen määrä 

• Omat pallot mukaan, kaksi eriväristä pelipaitaa 

• Palkintojenjako tapahtuu sijoitusotteluiden jälkeen 

• Liitteenä otteluohjelma, ruokailijamäärät ja SAKU-etiketti  

• Tapahtumassa kuvataan 

• Sääntöjä 

• Pelaajien määrä Kentällä on viisi (4+mv) pelaajaa/joukkue. Edestakaiset 

lentävät vaihdot ovat sallittuja.  

• Peliaika on alkusarjoissa 2 x 10min ja jatkosarjoissa 2x12. Erätauko on 

noin 2 minuuttia. 
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• Rangaistukset: Kumuloitavat rikkomukset lasketaan puoliajoittain, 3 

rikettä/puoliaika.  

• Varusteet: Säärisuojat ovat pakolliset kaikilla pelaajilla. 

 

 

 

• Ensiapu 

• Yleinen hätänumero on 112 

• Joukkueiden tulee huolehtia oma ea- laukku mukaan 

 

 

 

 

Spirall hallin pääsisäänkäynti sijaitsee, parkkipaikan puolella.  

Ruokailu on kahvila Yläpesässä (kartalla merkittynä Sentteri Tampere Oy) 

 

 

 

 

 

 

Spirall halli 

Ruokailu, 

kahvila 

Yläpesä 

Tampere, 

keskustan 

suunta Kangasalan 

suunta 
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Lämpimin terveisin, 

 

Elmo Peltonen Varalan urheiluopisto 

Henna Kyröjoki Varalan urheiluopisto 
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