
  Hulda-turnaus 

    19.5.2018 
 

Perinteinen D13 tyttöjen (-05 syntyneet) kevätturnaus pelataan lauantaina 

19.5.2018 Aurinkoisessa Vuosaaressa, Itä-Helsingissä – meren äärellä!   

 

o 3 sarjaa/tasoa: 

o Kilpasarja 

o Haastesarja 

o AITO harrastesarja (uusille, aloittaneille pelaajille*) 

o Pelimuoto 8vs8, kenttäkoko 55 x 40m 

o Peliaika 1 x 25 minuuttia 

o Kaikille joukkueille 3 – 4 peliä (+ mahd. sijoituspelit) 

o Pelaajien enimmäismäärää ei rajoiteta, mutta sarjatasojen onnistumisen 

takia, varsinkin harrastesarjan pelaajien kokemus/taitotaso tarkistetaan.  

 

Kaikkien sarjojen voittajille pokaalit ja kolmelle parhaalle joukkueelle mitalit. 

Kaikille joukkueille tsempparipalkinto.  

 

Ottelut pelataan Vuosaaren uusilla tekonurmilla ja luonnollisesti Buffetti avoinna 

koko turnauksen ajan, josta saatavilla edullisesti herkkuja ja tuhdimpaakin 

syötävää! 

 

Turnausmaksu 185 € per joukkue, toinen joukkue samasta seurasta 150 € 
(Maksua ei palauteta mikäli joukkue peruu osallistumisensa) 

 

Vuosaaren Viikingit T05-joukkue toivottaa kaikki tervetulleiksi osallistumaan 

mukavaan turnaukseen ja viettämään ikimuistoinen viikonloppu Helsinkiin.  

 
Lisätietoa ja ilmoittautumiset: 

Hannu Halme 044-9700625    

hannu.j.halme@gmail.com    

turnausvastaava 
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Majoitus turnauksessa ja liikkuminen: 

 

Vuosaaressa kaikki on lähellä ja metroasemalta Kartanon kentälle on vain 500 

metriä. Lisäksi kaikki Helsingin muut aktiviteetit (Linnanmäki, Korkeasaari jne.) 

ovat siten mukavasti hyvien yhteyksien päässä.  

 

Majoituspaketit alkaen vain 22,00 € / hlö / vrk! 

 

Rastila Camping (www.hel.fi/rastila) …metroasemalle noin 100 metriä 

 

Esim. Lomamökit 
- kaikissa mökeissä jääkaappi, astianpesukone, keittolevy, uuni, 

mikroaaltouuni, kahvinkeitin, vedenkeitin, leivänpaahdin, astiasto, 

hiustenkuivain, TV, DVD-soitin, pölynimuri 

- parivuoteita, vuoteita sekä kerrossänkyjä 

- vuodevaatteet ja pyyhkeet sisältyvät hintaan 

6 - 8 henkilölle 

kaksi makuuhuonetta, olohuone, avokeittiö ja ruokailutila, 

WC/suihku, sauna, terassi 

4 - 6 henkilölle   

yksi makuuhuone, olohuone, avokeittiö ja ruokailutila,  

WC/suihku, sauna, terassi 

 

 

 

Hotelli Rantapuisto (www.rantapuisto.fi) 

…metroasemalle 1,6km 

 
Hotel Rantapuistossa on 67 valoisaa huonetta, joiden 

lisäksi seitsemän huoneistoa. Majoituskapasiteetti ilman 

lisävuoteita on 131. Kaikkien huoneiden ja huoneistojen 

perusvarustukseen kuuluu: kylpyhuone, jossa suihku ja wc, iso 

(42″), taulu-Tv, WLAN-internetyhteys, työpiste ja hiustenkuivain. Huoneissa on laminaattilattia ja kaikki 

huoneet ovat savuttomia. Huonehintoihin sisältyy aamiainen ja superior-huonehintoihin sisältyy myös saunan 

käyttö. 
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