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 TERVETULOA SOTKAMOON

Leiri on jo lähellä ;) nyt viimeistään kannattaa seurata leirin somekanavia
FACEBOOK   INSTAGRAM

 
 
 
 

Pidämme leiriin liittyvistä käytännön kysymyksistä etäinfon 
sunnuntaina 17.7.2022 klo 20.00

Infon aiheina: Saapuminen, tulospalvelu, ruokailut, tuomarit, 
Itä-Lännet ja muut oheistapahtumat

 
Linkki (Google Meet): sunnuntai-illan 17.7.2022 leiri-info

Luomme myös yhteyshenkilöiden WhatsApp-ryhmön tiedotusta varten.
 

 Itä-Länsi-otteluihin joukkueiden valmentajat ehdottavat pelaajia viimeistään
maanantaina alta löytyvän lomakkeen kautta. Jokaisesta seurasta valitaan

kilpasarjassa vähintään yksi pelaaja joukkueeseen. Pelisarjoisssa
joukkuemäärät eivät mahdollista valintaa jokaisesta seurasta.

Itä-Länsi-Ehdotukset-lomake
 

Leirin tulospalvelu toimii osoitteessa pesistulokset.fi
Tenavaleirin sarjat
Tenavaleiri kentät

Joukkueiden hallintaoikeuden omaavat henkilöt täyttävät
joukkueiden tiedot sunnuntaihin mennessä hallintapuolella: ttk.pesistulokset.fi

 

Joukkueiden kaikki pelaajamuutokset ja lisäykset tulee ilmoittaa perjantaihin
(15.7.) klo 16 mennessä. Tämän jälkeen leiripasseja voi ostaa ja pelaajia

ilmoittaa vasta tiistaina 19.7. leirille saavuttaessa.

https://www.facebook.com/SotkamonTenavaleiri/
https://www.instagram.com/sotkamontenavaleiri
https://meet.google.com/bvq-havi-xbk?authuser=1
https://forms.gle/5dSqSg2rCnVdhm1i8
https://www.pesistulokset.fi/ottelut/sarjat#organizer:3,season:33,region:20,seriestab:0
https://www.pesistulokset.fi/ottelut/sarjat#organizer:3,season:33,region:20,seriestab:1






 LEIRIN OHJELMA

ma 18.7.
 

majoituskoulut aukeavat klo 17:00
Miesten Superpesisottelu Marjex Stadion: Sotkamo - Kempele

alle 12-vuotiaat ilmaiseksi otteluun
Leirin avajaispuheet ja valat ottelun alussa

 
ti 19.7.

 
Leiri alkaa

aamupala maanantaina tulleille 7:30 – 9:00 Tenetin koululla
majoituskoulut tiistaina saapuville aukeavat kello 10:00

ensimmäiset ottelukierrokset maanantaina tulleille kello 11:00 alkaen
 

lounas 10:30 – 13:00 
pelejä 11:00 – 16:00

päivällinen 15:30 – 18:00 
pelejä 18:00 – 21:00

vetäjäpalaveri etänä 21:30
Hiljaisuus 22:00

 
ke 20.7.

 
aamupalaa 6:30 – 9:00

pelit 8:30 –11:30
lounas 10:30 – 13:00

pelit 13:00 – 16:00
päivällinen 15:30 – 18:00

pelit 18 – 21:00
vetäjäpalaveri etänä 21:30 (tarvittaessa)

hiljaisuus 22:00



to 21.7.
 

aamupalaa 6:30 – 9:00
pelit 8:30 – 11:30

lounas 10:30 – 13:00
pelit 13:00 – 16:00

päivällinen 15:30 – 18:00
Leiriottelu miesten Superpesis 18:00 Marjex Stadion Sotkamo – Hyvinkää

PPL:n koulutustilaisuus valmentajille ja pelinjohtajille
heti pelin päätyttyä Vip-teltassa

kesto noin tunnin
hiljaisuus 22.00

 
pe 22.7.

 
aamupalaa 6:30 – 9:00

pelit 8:30 – 11:30
lounas 10:30 – 13:00

pelit 13:00 – 16:00
päivällinen 15:30 – 18:00

Leiridisco Naapurinvaaran Huvikeskuksella 19:00 – 21:30
hiljaisuus 22.30

 
la 23.7.

 
aamupala 6:30 – 9:00

pelit 8:30 – 11:30
lounas 10:30 – 13:00

pelit 13:00 – 16:00
päivällinen 15:30 – 18:00

Itä-Länsi-ottelut 17:30 alkaen
hiljaisuus 22:00

 
su 24.7.

 
aamupala 6:30 – 9:00

pelit 8:30 – 11:30
lounas 10:30 – 13:00

pelit 13:00 – 15:00
Leiri päättyy, turvallista kotimatkaa kaikille


