Kouvolan Lentopalloilijat -57 ry

Tiedote 18.5.2017

Uutisia KoLelta
Vilkas beach volley -kesä tulossa Käyrälammelle

Kouvolan Käyrälammen beach volley -kentät ovat pian taas loistokunnossa ja valmiina ottamaan
vastaan niin paikalliset pelailijat ja harrastajat kuin turnausosallistujat kauempaakin. Kouvolan
Lentopalloilijat-57 ry:n 60-vuotisjuhlavuosi tarjoaa ennätysmäisen laajan kirjon kesätapahtumia.
Tervetuloa mukaan pelaamaan tai seuraamaan jännittäviä otteluja.

1. KOULULAISET VALTAAVAT ALUEEN 31.5.2017
Aamupäivällä on koululuokilla mahdollisuus tutustua beach volleyn saloihin ohjatusti ja klo 16 alkavat
ottelut. Sarjoja on neljä (alakoulun luokat 1-3 ja 4-6, yläkoulu ja toinen aste).
Lisätiedot ja turnauksen säännöt: https://www.kole.fi/?x255729=276125

2. VIIKKOLIIGA PALAA JÄLLEEN OHJELMAAN JOKA TIISTAI KESÄ-HEINÄKUUSSA

Tiistaina 6.6.2017 klo 17.30 käynnistyy perinteinen Käyrälammen viikkoliiga uudistunein säännöin.
Kesän aikana pelataan kahdeksana tiistaina sekä erillinen lopputurnaus.
Kaikki ovat tervetulleita pelaamaan! Neljän henkilön lohkoissa pelataan kaikkien kanssa kaikkia
vastaan – eli omaa paria ei tarvita. Lohkot jaetaan pelaajien tason mukaan, joten peleistä pitäisi tulla
tasaisia. Pisteitä lasketaan ja parhaat pelaajat nousevat rankingissa ylös seuraavan lohkoon. Mukaan
voi tulla koko kesäksi tai vain yhdeksi illaksi. Kausimaksu on 20 euroa, kertamaksu 5 euroa. Palkintoja
on luvassa niin koko kesän parhaille kuin arvalla valituillekin.

3. JUNIORITORSTAIT
Kaikille avoimissa illoissa juniorit saavat ohjausta lajiin ja pääsevät myös pelaamaan. Pienemmille
verkot asennetaan alemmaksi, joten kaikki pääsevät kokeilemaan taitojaan.
Junioritorstait alkavat 29.6.2017 klo 17 ja jatkuvat heinäkuun ajan.

4. ETELÄ-SUOMEN ALUEEN JUNIORIEN LEIRI 27.-28-6.2017
Lentopalloliiton Etelä-Suomen alue järjestää perinteisen leirin. Leiripäällikkönä toimii Simo Saros.
Lajiharjoittelun ja leiriturnauksen lisäksi leiriläiset tutustuvat Aquaparkin vesiliikuntamahdollisuuksiin.
Leirille pääsee 40 nuorta.
Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumislomake löytyvät täältä: https://esla.sporttisaitti.com/beachvolley/beach-leireja-koulutuksia/kayralammen-beach-leiri-2017/

5. SENIORIT OVAT VUOROSSA LAUANTAINA 1.7.2017
Naiset ja miehet eri seniorisarjoissa mittelevät paremmuudesta. Sarjoissa 35, 45 ja 55 pelataan kahden
pelaajan joukkueilla, sarjoissa 65 ja 75 kolmen pelaajan joukkueilla.
Ilmoittautuminen sähköpostilla: hannu.mykkanen@hotmail.fi Osanottomaksu: 20€/pelaaja
maksetaan tilille: FI51 15793006105855
Kaikki vuonna 1982 tai aikaisemmin syntyneet ovat tervetulleita pelaamaan!
Lisätiedot Lentopalloliiton beach volleyn Masters -turnauksista:
http://www.lentopalloliitto.fi/urheilua/beach-volley/sm-kiertueet-ja-turnaukset/masters.html

6. JUNIOREIDEN SUOMENMESTARUUS -OSAKILPAILU 22.-23.7.2017
Juniorisarjojen U14, U16 ja U18 SM-osakilpailu rantautuu Käyrälammelle.
Katsojille on luvassa jännittäviä pelejä koko viikonlopuksi. Turnausisäntä on Tykkimäen huvipuisto.
Lisätiedot junioreiden kiertueesta ja ilmoittautumisohjeet löytyvät täältä:
http://www.lentopalloliitto.fi/urheilua/beach-volley/sm-kiertueet-ja-turnaukset/juniorien-smkiertue.html

7. VIIKKARI BIITSI LAUANTAINA 29.7.2017
Tähän turnaukseen ovat kaikki harrastajat tervetulleita, ”ammattilaiset” eli aikuisten SM-kiertueeseen
osallistuvat on poissuljettu. Viikkari Biitsiä pelataan kahdessa miesten ja kahdessa naisten sarjassa,
joista ”TOUHU”-sarjat ovat tarkoitettu vähemmin kilpailuissa käyneille harrastajapelaajille. Näin
kynnys turnauksiin osallistumiseen on matala.
Osallistumismaksu on 40 euroa/joukkue. Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet:
http://www.vikinglinecup.net/viikkari-biitsi/sarjat/

8. JUNIORIT PELAAVAT ALUEMESTARUUDESTA SUNNUNTAINA 30.7.2017
Turnaus on avoin kaikille Etelä-Suomen alueen junioreille. Sarjoja on sekä tytöille että pojille U14, U16
ja U18. Turnausisäntä on Oma Säästöpankki.
Ilmoittautuminen ESLAn nettisivujen kautta. https://esla.sporttisaitti.com/beachvolley/ilmoittautumislomake/
Osallistumismaksu 20 euroa/pari.

9. SUOMI 100 VUOTTA – KOLE 60 VUOTTA, YHTEINEN JUHLATURNAUS 100 PELIÄ PÄIVÄSSÄ 19.8.2017
Suomen ja KoLen juhlavuoden beach volley -tapahtumat Käyrälammella huipentuvat lauantaina
19.8.2017 sataan peliin ja kesän Käyskin kuninkaan ja kuningattaren valintaan.

Tervetuloa pelaamaan ja seuraamaan otteluja Käyrälammen kauniisiin rantamaisemiin!

Lisätietoja turnauksista antaa
Hannu Mykkänen (puhelin 044 9888164, sähköposti hannu.mykkanen@hotmail.fi)
Lisätietoja Kouvolan Lentopalloilijat -57 ry:stä www.kole.fi

