
           KUTSU 
Norrvalla Open 10-11.8.2019 

Oravaisten Petanque järjestää kolmatta vuotta peräkkäin avoimet petankkikilpailut Vöyrin Norrvallan 

Urheiluopistolla. Vöyri sijaitsee n. 35 km Vaasasta itään. Edellisinä vuosina kisoihin ovat osallistuneet 

pelaajia vain Suomesta. Jo nyt on varmistunut, että Ruotsin Uumajasta saapuu Norrvallaan reilut 20 

pelaajaa seurasta Nordboulen. Yritämme myös houkutella lisää osallistujia pohjoisruotsin muista seuroista. 

Päivitämme osallistujalistaa Facebookissa. 

Lauantain duppeli alkaa lounaan jälkeen (alustavasti klo 12.30) ja sunnuntain trippeli loppuu viimeistään klo 

17.00. Tällä tavalla ehtii hyvin saapua paikalle ja palata kotiin kauempaakin ilman että kisailut pilaa yöunet. 

Meillä on tavoitteena saada kaikille haastavia pelejä tasosta riippumatta ja viettää rento viikonloppu uusien 

tuttavuuksien kanssa. 

 

Alustava ohjelma: 

La 10.8 

11.00 – 12.00 Mahdollisuus syödä buffettilounasta ravintolassa hintaan 8,75 € 

12.00 – 12.15  Osanoton varmistus, 20 € / pelaajaa, sisältää illallisen!!! (maksetaan käteisellä tai 

sopimuksen mukaan) 

12.30 – 19.00 Avoin duppeli, pelitapa riippuu joukkuemäärästä, tavoite väh. 5 peliä kaikille 

19.00 – 20.15 Finaali 

20.30 – 21.00  Yhteinen illallinen (sis. kilpailuhintaan) ja palkintojen jako. Baarista voi ostaa omalla 

kustannuksella alkoholijuomat, limsat jne.  

21.00 -       Mahdollisuus yhteiseen oleskeluun ja saunomiseen 

 

Su 11.8 

8.30 – 8.45  Osanoton varmistus, 10 € / pelaajaa (maksetaan käteisellä tai sopimuksen mukaan) 

9.00 – 11.30  Avoin trippeli, pelitapa riippuu joukkuemäärästä, tavoite väh. 4 peliä kaikille 

11.30 – 12.00  Mahdollisuus syödä buffettilounasta ravintolassa hintaan 8,75 € 

12.00 –  Trippeli jatkuu, kisat loppuvat osanottajien junayhteyksien riippuen n. klo 15.30 tai 16.45. 

 

 

Palkinnot 

Duppeli: Tavarapalkintoja + stipendit, väh. 70 % osallistumismaksuista  

Trippeli: Stipendit väh. 100 % osallistumismaksuista 

Lopulliset tasot ilmoitetaan Facebookissa ja petankistien forumissa lähempää tapahtumaa. Oravaisten 

Petanque tavoittelee taloudellisesti nollatulosta näistä kilpailuista 

 

Junalla saapuminen 

Aikataulu on rakennettu siten, että kätevästi pääsee paikalle myös junalla eri puolilta Suomea. Lähin asema 

on Tervajoki ja lauantaina 10.8 juna saapuu sinne klo 10.55. Sunnuntaina lähtö Tervajoelta klo 16.08 tai 

17.25. Junamatkan hinta alkaen n. 19-25 € / suunta, riippuen matkasta. HUOM! hinnat tulevat nousemaan 

kesän aikana. 

Oravaisten Petanque järjestää ilmaisen kuljetuksen Tervajoelta Vöyriin ja takaisin. Muista ilmoittaa meille, 

jos saavutte junalla!       

KÄÄNNÄ!-> 



 

Junien aikatauluesimerkeja:      

Lähtö-/paluukaupunki Lähtö 10.8 Paluu 11.8 

Helsinki 7.04 21.35 

Tampere 9.00 19.50 

Jyväskylä 7.20 19.39 

Kouvola 6.19 20.41 

Turku 6.54 22.50 

Oulu 5.53 20.48 

 

 

Ravintola Elsan Keittiö 

Tarjoaa buffettilounasta (kaksi vaihtoehtoa) molempina päivinä hintaan 8,75 €. Ravintola järjestää myös 

lauantain illallisen. Ravintolassa baari joka myy alkoholihuomat, limsat jne. 

https://www.folkhalsan.fi/fi/ravintolat-ja-kokoustilat/vora---elsas-kok/ 

 

Yöpyminen 

Norrvallan Urheiluopistolla löytyy hotelli. 2hh hintaan 80 € / yö sisältäen aamiaisen. Varaukset Yannick 

Pelletier (yhteystiedot alla). Rajoitettu määrä huoneita, varauksen voi perua. 

https://www.folkhalsan.fi/fi/hotellit-ja-leirinta-alue/hotelli-norrvalla/ 

Leirintäpaikat asuntoautoille ja -vaunuille ja telttapaikat löytyvät myös.  

https://www.folkhalsan.fi/fi/hotellit-ja-leirinta-alue/leirinta-alue/ 

 

 

 
 

 

 

 

Ilmoittautumiset ja info 

Ilmoittautumiset ja kysymykset: Yannick Pelletier s-posti yannick.pelletier79@gmail.com, puh. 

+358505753815 tai Facebook-tapahtuman kautta. Ilmoittautumiset viimeistään 8.8.2019. 

Järjestäjä auttaa, jos tarvitset pelikavereita! 

 

Ilmoituksessa on hyvä mainita: 

- Pelaajien nimet ja syntymävuosi (syntymävuosi tarvitaan saadakseen verottomia hintoja mm. 

ruokailusta) 

- Hotellihuoneen varaus jos tarvitsette  

- Mahdolliset ruoka-allergiat 
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Kartta Norrvalla Urheiluopisto 

 

 

A = Hotelli  B = Ravintola Elsan Keittiö C = Pääkentät 

 

 

 

 


