POWER CUPIN VARUSTELISTA
Huomaathan, että Poweriin lähdettäessä on syytä varautua monenlaiseen säähän: kylmään,
kuumaan, sateeseen ja paisteeseen!
VARUSTEET
Verkkarit, tuulipuku, kolitsi asu
Sadetakki / viitta , sateenvarjo tai muu veden/tuulenpitävä puku
Hanskat (ainakin yhdet, mielellään useammat), kalastajansormikkaat ovat aika toimivat
pelatessa
Shortsit, pelivaatteet
T-paitoja + riittävästi sukkia
Lenkkarit + toiset vaihtokengät, joilla voi pelata
Polvisuojat (ne saattavat olla sitten entiset turnauksen jälkeen, mutta entä polvet?)
Reppu, nimellä varustettu
Juomapullo (ehdottomasti) jossa hyvä korkki
Lippis + aurinkolasit, pipo
Muovipusseja kännykän ja kameran suojaksi sateen varalle, sekä likapyykille.
Disco vaatteet ja muut vapaa-ajan vaattet.
Peseytymisvälineet: pyyhe, uima-asu, pesuaineet, hammasharja.
YÖPYMISVARUSTEET
-

-

makuualusta
makuupussi
tyyny, lakana
yöpuku, sandaalit tai muut sisä tossut.
ilmapatja (ei yli 80cm leveää)

Matkavuoteet ja paksut patjat ovat ehdottomasti KIELLETTY, koska bussin tavaratilaa on
niukasti ja lähtijöitä paljon. PAKATKAA TIIVIITÄ PAKETTEJA, matkatavaratilaa on
niukasti.
MUUTA MUISTETTAVAA
Matkan varrella ja kisapaikalla tehtäviä syömisostoksia varten kannattaa varata myös rahaa.
Nimikoikaa muutkin varusteet ja vaatteet!!
Lääkkeet ; mikäli lääkitys - ilmoita valmentajalle
Käyttörahaa omiin tarpeisiin. Perillä ruokaan ei kulu rahaa, mutta matkalla sekä kioskiostoihin
tarvitaan omaa rahaa.
Turhat arvoesineet ja liian hienot vaatteet kannattaa jättää kotiin. Rahat, kamerat, kännykät, mp3soittimet, kellot ja korut kulkevat aina mukana omassa repussa ja ne ovat omalla vastuulla.
Yleistä infoa:
Power Cup –passiin sisältyvät luokka- tai salimajoitus, ruokailut sekä T-paita. Passiin sisältyy myös
vakuutus, joka on voimassa koko turnauksen ajan, sekä matkalla kotoa turnaukseen ja turnauksesta
kotiin. Vakuutus kattaa lisenssittömillä pelaajilla pelit ja vapaa-ajan, lisenssinhaltijoilla vain vapaaajan. Kisa-alueella myydään monenlaista oheissälää, mm. paitoja ja maskotteja, avaimenperiä
lippiksiä, pipoja ja pallojakin. Miettikää kotona etukäteen varaatteko niihin rahaa. Nämä ostokset
kannattaa tehdä aika alkuvaiheessa, sillä suosituimmat jutut loppuvat nopeasti.

Pelaajan muistilista
Pidä kisapassi aina mukanasi. Se on pääsylippusi ruokailuun, majoitukseen ja kaikkiin
oheistapahtumiin.
Huolehdi tarkkaan omista tavaroistasi. Älä jätä arvoesineitä majoituspaikkaan.
Noudata järjestäjien, valmentajien ja seuran antamia ohjeita.
Älä poistu ryhmästäsi ilmoittamatta.
Vie löytötavarat Power Info -pisteeseen. Sieltä voit myös kysellä kadottamiasi tavaroita.
Huolehdi omalta osaltasi siisteydestä niin majoituspaikassa, kentillä, ruokailussa kuin
oheisohjelmissakin.
Älä hermostu jonottamisesta. Suuren osallistujamäärän takia liikkumiseen ja ruokailemiseen
kannattaa varata reilusti aikaa.
Varusta tavarasi nimi- ja osoitelapuilla.
Liikumme joukkueena sekä edustamme omaa seuraa myös pelien ulkopuolella
Muistamme hyvät käytöstavat ja säännöt.
Olemme ajoissa paikalla.
Ota mukaan positiivinen asenne ja nauti Power Cupin tunnelmasta!
Jotain varmaan jäi, mutta näillä päästään jo pitkälle :)

