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Tässä Snadi Postissa on tärkeää asiaa mm.
Eurooppa-Cupista ja tuomarikoulutuksesta.
Näiden tapahtumien kautta on aktiivisten
seurojen hyvä aloittaa vuoden toiminta kevään
lähestyessä kovaa vauhtia.
Lisenssikäytäntöön on myös tehty pieni uutos,
minkä avulla pyritään helpottamaan sekä
pelaajien että kilpailujärjestäjien toimintaa ja
varmistamaan se, että jatkossa jokainen
lisenssipelaaja saa varmasti Suomen
Petanquelehden kotiinsa.

Liiton toimisto on avattu

Liiton toimisto avattiin SLU:n taloon Pasilaan,
Radiokatu 20, 2. krs. huone 254. Toimisto on
avoinna tiistaisin ja torstaisin klo 9-16.30.
Toiminnanjohtaja Ilkka "Ili" Kankare on tällöin
tavattavissa puhelimitse nrosta 09-875 1449 tai
sähköpostilla ili@petanque.fi  

Lisenssikäytäntö muuttuu

Tänä vuonna luovutaan pahvisista lisensseistä.
Seurojen tulee ilmoittaa liitolle
lisenssipelaajiensa nimet ja yhteystiedot sekä
maksaa liitolle ilmoittamiensa henkilöiden
mukaan maksut liiton tilille Nordea 101630-
77002. Lisenssipelaajat ilmoitetaan ohessa
olevalla lomakkeella postitse tai sähköpostilla
netistä löytyvällä lomakkeella. Mikäli pelaaja
kuitenkin tarvitsee todistuksen lisenssistä
(esim. kansainväliset kisat) toimittaa liitto
pyydettäessä erillisen todistuksen pelaajalle.
Lisenssikisoihin liitto toimittaa kisan
järjestäjälle voimassaolevan luettelon
lisenssihaltijoista.

Lisenssin hinta on junioreilta (v. 1986 tai
myöhemmin syntyneiltä) 2 E ja muilta 20 E.

Tuomarikoulutus 15.-16.3.2003

Liitto järjestää tuomarikoulutuksen Turussa.
Kurssin teoriaosuus pidetään Kupittaan
keilahallin kokoustiloissa ja käytännön
harjoittelu tapahtuu Turun petankkihallilla.
Kouluttajana kurssilla toimii Juha Komsi.

Kurssin hinta ilman majoitusta on 35 E, johon
sisältyy kurssimateriaali sekä ruokailu
lauantaina. Hinta majoituksen kanssa on 88 E
kahden hengen huoneessa ja 115 E yhden
hengen huoneessa. Hotelli Tammivalkama
Kakskerrantie 618, 20960 Turku.
Sitovat ilmoittautumiset yhteystietoineen
viimeistään 11.3.2003 mennessä Mika
Ahoselle puh. 040-5477171 tai sähköpostilla
mika.ahonen@lpt.fi

Suomi-Ruotsi hallimaaottelu 15.-16.2.2003

Helsingin Pasilassa pelattiin Suomi-Ruotsi
hallimaaottelu. Ruotsi voitti kovan taistelun
jälkeen niukasti luvuin 28-26.

Tulokset:

Yleinen, trippeli 11-7
Naiset, trippeli  9-9
Juniorit, trippeli 6-12

Eurooppa-Cup 2003

Pikaiset ilmoittautumiset Eurooppa-Cupin
karsintaan 1.3.2003 mennessä! Lisätietoja
liiton toimistosta.

Vanhat edustusasut

Hallitus päätti, että Suomen Pétanque-liiton
logolla varustettuja Suomi-Finland peliasuja ei
saa enää käyttää muualla kuin liiton virallisissa
edustustehtävissä.

Seuraava Snadi Posti tulee maaliskuussa.

Keväisin terveisin SP-L:n puolesta,

Ilkka Kankare
Toiminnanjohtaja
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