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Ilmoittautumiset sarjoihin

Ilmoittautumisaika naisten SM-sarjaan, 1-
divariin ja SM-sarjan ylimääräiseen karsintaan
päättyy 30.4.2003. Muistutuksena
mainittakoon, että ensi vuonna SM-sarjaan ei
ole enää ylimääräistä karsintaa.
Ilmoittautumista tehtäessä on seuran
jäsenmaksun oltava hoidettuna.

Ilmoittautumiset toimistoon osoitteella:
Suomen Petanque-liitto ry
Radiokatu 20
00240 Helsinki

tai sähköpostilla:
ili@petanque.fi

Toimiston puhelinnumero:
09-875 1449 (ti ja to, vko 15 suljettu)

Kevätliittokokous

Kevätliittokokous pidettiin Helsingissä
30.3.2003. Kokouksessa hyväksyttiin
toimintakertomus vuodelta 2002, vahvistettiin
tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus
liittohallitukselle sekä muille tilivelvollisille.
Kokous hyväksyi myös hallituksen aloitteet 1 ja
2, jotka koskivat kilpailusääntöjä. Liittohallitus
päivittää kilpailusäännöt 30.4.2003 mennessä
aikaisempien kokouspäätösten hengen
mukaisesti ajan tasalle.

Jäsen-ja lisenssimaksut

Seurojen tulisi ilmoittaa mahdollisimman pian
lisenssipelaajien nimet ja yhteystiedot
toimistoon sekä maksaa liitolle ilmoittamiensa
henkilöiden mukaan maksut liiton tilille Nordea
101630-77002.

Vuoden 2002 lisenssiin kuulunut
vakuutusturva on päättynyt 31.3.2003,
minkä vuoksi pelaajilla ei ole lisenssiin
liittyvää vakuutusturvaa ennen seuran
liitolle tekemää ilmoitusta ja maksua.

Vuodesta 2004 lähtien lisenssiin liittyvä
vakuutus on voimassa kalenterivuoden.

Seuroille on lähetetty edellisen Snadipostin
mukana lomake, jolla ilmoitus lisenssipelaajista
tehdään. Sama lomake löytyy myös liiton
kotisivuilta.

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

SLU:n arpajaiset

SLU järjestää matka-arpajaiset, joka tarjoaa
seuroille oivallisen mahdollisuuden
varainhankintaan arpojen myynnillä. Lisätietoja
saa toimistolta.

La Mayonnaise 14.-15.6.2003

Liitto järjestää pelimatkan La Mayonnaise-
turnaukseen Tukholmaan. Lähtö Helsingistä
Viking Mariellalla to 12.6.2003 ja paluu ma
16.6.2003. Matkan hinta on 170 euroa, ja
siihen sisältyvät laivamatkat H:ki-Tukholma B4
hytissä, Tukholma-Hki B2 hytissä sekä
majoitus hotelli Malmenissa kahden hengen
huoneissa. Paikkoja on rajoitetusti. Varaukset
toimistosta.

SM-kisat 2004 hakuun

Liittohallitus etsii SM-kilpailujen järjestämisestä
kiinnostuneita seuroja vuodelle 2004.
Lisätietoja tapahtumista ja järjestelyistä saa
toimistosta.

Toimisto suljettuna viikon 15

Liiton toimisto on poikkeuksellisesti kiinni viikon
15 eli 7.-15.4.2003. Sähköpostitse lähetyt asiat
hoidetaan kuitenkin normaalisti, ja puhelimitse
kysymyksiin vastailee Matti Törrönen
numerossa 050 570 5222.

Seuraava Snadi Posti tulee toukokuussa.

Keväisin terveisin SP-L:n puolesta,

Ilkka Kankare
Toiminnanjohtaja


