INFOKIRJE
25.4.2016

Jyväskylä Summer Start 2016 lähestyy!
Tervetuloa Jyväskylään pelaamaan Ultimatea ja pitämään hauskaa. Mikä saa ihmiset tulemaan
toiselta puolelta Suomea viikonlopuksi keskiseen Suomeen? Siihen vastauksen voit kertoa vain sinä,
hyvä JSS-osallistuja, mutta muihin turnaukseen liittyviin asioihin vastaamme me.
Tärkeätä infoa löydät kotisivuiltamme WWW.JKLSUMMERSTAR.COM ja FB-tapahtumasta.

YLEISTÄ
JSS Ultimate-turnaus pidetään la-su 21-22.5.2016. Paikkana on Viitaniemen Urheilupuisto,
Viitaniemen kenttä, Jyväskylä. Pelit alkavat molempina päivinä klo 10:00 ja loppuvat viimeistään klo
17. Kun saavutte pelipaikalle, hakekaa infopaketit ja turnauspassit joukkueittain infopisteeltä
(kahvilasta). Turnauspassit on hyvä säilyttää koko turnauksen ajan.

TURNAUSSÄÄNNÖT JA PELIAIKATAULUT
Turnaus pelataan kahdessa tasolohkossa (Power Pool ja Challenger Pool), joihin joukkueet ovat
ilmoittautuneet etukäteen. Tämän hetkisen tilanteen mukaan Power Poolissa pelaa 8 joukkuetta ja
Challenger Poolissa 11 joukkuetta. Challenger Poolin parhaat kohtaavat välisarjassa Power Poolin
heikoimmat joukkueet ja voivat nousta aina turnauksen voittoon asti sunnuntain jatkopeleissä.
Lopullinen peliformaatti ja aikataulut julkaistaan lähempänä turnausta.
Peliaika on 25 minuuttia ja pistekatto 11 pistettä. Jos peliajan päättyessä joukkueiden välinen pisteero on 1 piste, lisätään johtavan joukkueen pistemäärään +1, josta muodostuu uusi pistekatto.
Tasatilanteissa pelataan yksi ratkaiseva piste. Ottelussa on käytettävissä yksi aikalisä, jota ei saa
käyttää viimeisen viiden peliminuutin aikana. Kaikille joukkueille pyritään saamaan vähintään 6
ottelua viikonlopulle.
Peliformaatti on 5 vs 5 kevennetty mixed eli jokaisessa pisteessä kentällä on oltava molempien
sukupuolten edustaja. Pelaajien siirtely joukkueiden välillä on tänä vuonna lähtökohtaisesti kielletty!
Joukkueet voivat kuitenkin sopia poikkeavista järjestelyistä ennen peliä, jos molemmat joukkueet ja
turnausjärjestävät hyväksyvät siirrot tai mixed – formaatista joustamisen.

OHEISOHJELMAA
Turnauksen ohella järjestetään GUTS-kisat, eli kerää kasaan
viisi rohkeaa ja ilmoittaudu INFO- pisteelle lauantaiaamuna.
Pelit pelataan turnauksen aikana omien pelien ohessa.
GUTSista lisää pelipaikalla, mutta treenaaminen kannattaa
aloittaa jo nyt!
JSS turnauksen GUTS-kamppailua vm. 2015
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ILTABILEET
Ei turnausta ilman illanviettoa. Tänä vuonna iltabileet järjestään lauantaina Bar Colonialissa (Scandic
hotellissa) ja ilta alkaa turnausillallisella kello 19. Sisäänpääsy iltabileisiin on ilmainen ja ruoka sisältyy
pelaajamaksuihin. This means, be there! Ruuan jälkeen ilta jatkuu yhteisen ohjelman merkeissä, mikä
on H-hetkeen saakka suuri salaisuus. Iltabileet ovat luonnollisesti avoimet myös alaikäisille, aina klo
22 saakka. Tämän jälkeen luvassa JSS Jatkot®, mutta niistä lisää lauantaina. Huom. iltabileissä
luvassa PARAS BILEVARUSTE-kilpailu. Mitä Sinä tarvitset hyviin juhliin? Oli se asuste, asia, vaate tai
joku muu… Tuo se mukanasi ja näytä se meille!
JSS MENUT eli RUOKA
Nälkä ei ole ystävämme! iltabileiden ruoka sisältyy pelaajamaksuun ja se tarjoillaan lauantaina klo 19
alkaen Scandicissa. Ilmoita erityisruokavaliot tai jos et pääse paikalle 6.5. mennessä! kts. ohje alla.
Voit tilata päiväruuan etukäteen pelipaikalle molempina päivinä. Lauantaina on luvassa kaupungin
paras Pulled Pork tai Seitan -ateria, joka on vielä isokin. Sunnuntain luvassa pizzaa. Katso ohjeet alta.
LAUANTAIN RUOKA

SUNNUNTAIN RUOKA

Iso Pulled Pork tai Seitan -tasku 10 eur

Pizzat ja kebabit listalta 8 – 12 eur

Yön yli kypsytettyä possunniskaa coleslaw-salaattia ja BBQ-kastiketta tai
Paistettua talon seitania, papusalaattia ja mojo-kastiketta

www.pizzeriamaria.fi

Ruoka tarjolla la klo 11-13
Tilausohje alla

Ruuat toimitetaan pelipaikalle: klo 11:30, 12:00, 12:30
Tilaa ruokasi lauantaina turnauskahvilasta
klo 17 mennessä, maksu käteisellä

RUOKATILAUKSET JA ERITYSRUOKAVALIOT 6.5. mennessä osoitteeseen sapahutt@gmail.com
 Lauantain iltabileisiin erityisruokavaliot ja mahdolliset perumiset
 Lauantaipäivän ruokatilaus joukkueittain (10 eur/ateria), liha ja kasvis, kuinka monta?
ja maksu tilille FI65 8400 0710 411777, maksun viesti: JSS2016 Joukkueen nimi – ruokamaksu
MAJOITUS
Koulumajoitukseen on varattu kaksi koululuokkaa 21-22.5. klo 17:00 – 08:00 ja paikkana on
Viitaniemen koulu (Viitaniementie 20). Yhteen luokkatilaan mahtuu n. 15 pelaajaa, ja varaamme vielä
kolmannen luokan tarvittaessa (hinta 12 eur/hlö). Paikalla on järjestäjien puolesta valvoja ja
hiljaisuus alkaa klo 23 ja sisään pääsee viimeistään klo 24.
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Koulumajoituksessa on myös peseytymismahdollisuus. Omat makuualustat ja makuupussit mukaan.
HUOM! Koulumajoitus on alkoholivapaa.
 Ilmoittakaa koulumajoittujien lopullinen lukumäärä ja nimet 6.5.2016 mennessä
osoitteeseen ultimate@jyli.fi. Ja maksu tilille FI65 8400 0710 411777, maksun viesti: JSS2016
Joukkueen nimi – koulumajoitus
Hotellimajoitus Scandic löytyy osoitteesta Vapaudenkatu 73 ja puhelinnumero hotellille on 014 330
3000. Hotelli tarjoaa asiakkailleen saunomismahdollisuus ja autollisille ilmainen parkkipaikan hotellin
takapihalla, käynti Ilmarisenkadun puolelta. Samassa paikassa on iltabileet.
Hostel Laajis on edullinen majoitus Laajavuoressa. Pelipaikalle on matkaa kävellen 3 km ja autolla 4
km. Osoite on Laajis Oy, Laajavuorentie 15, 40740 Jyväskylä, tel. 0207 436 436. Varauskoodi on "JKL
SummerStart 2016”. Lisätiedot: http://www.laajis.fi/ruoka-ja-majoitus/outdoor-hostel-laajis/
JYVÄSKYLÄN KARTTA ja JSS 2016 Hot Spots

JSS – Turnausareena, Viitaniemen kenttä, Jyväskylä
(parkkipaikka kentän edessä)
H – Hotelli ja iltabileet, hotelli Scandic Vapaudenkatu 73,
Jyväskylä (Parkkiin Ilmarisenkadun kautta)
K – Koulumajoitus, Viitaniementie 20, Jyväskylä
S – Lähikauppa Siwa, Kisakatu 13, Jyväskylä
M – Matkakeskus, Hannikaisenkatu 20, Jyväskylä

LISÄTIETOJA JA YHTEYSTIEDOT:
Turnauksen aikana info-piste palvelee kahvilan luona.
Turnausvastaava: Teemu Ritvanen, 050-564 8640, teemu.ritvanen@gmail.com
Kisatoiminta: Juho Rajala, 045-673 7195, ultimate@jyli.fi
Viestintä: Mikael Kautto, 040-5733320, mikael.j.a.kautto@student.jyu.fi

