Kutsu: Urheilusukelluskerho Delfin r.y. järjestää
kolmannentoista kerran perinteisen

UPPOPALLOTURNAUKSEN
12.5.2018

Ottelut pelataan Cup:na lauantaina
klo 10-18.00 välisenä aikana Vaasan
uimahallissa.
Osanottajien määrää on rajoitettu
aikataulun vuoksi.
Joukkueet pääsevät mukaan
ilmoittautumisjärjestyksessä.
Kukin pelaaja saa osallistua vain
yhden joukkueen nimissä.
Jokainen joukkue huolehtii että omat
pelaajat ovat vakuutettuja cuppiin
(todistettava tarvittaessa).
Jokaisen joukkueen on järjestettävä
vähintään c-tason tuomari veteen
tuomitsemaan seuraavaan
pelattavaan otteluun oman ottelun
jälkeen.

Ottelut pelataan virallisilla uppopallon
säännöillä. Poikkeuksena erät ovat 2 x
10 min. ilman pelikellon pysäytystä.
Pelikentän koko n. 10 x 10 m, syvyys
4,1 m.
Ilmoittautumismaksu 180 e
ilmoittautuminen viimeistään
12.4.2018, jolloin maksu oltava tilillä
Handelsbanken 313130-1176346,
Delfin ry / Jonna. Muistiinpanoja
kohtaan joukkueen nimi.
Ja joukkueen yhteystiedot
sähköpostilla: harri@manniset.com
Lisätiedustelut: Harri Manninen		
puh. +358 44 3690011 tai
harri@manniset.com

Tervetuloa!
www.delfiinit.com
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Underwater Rugby tournament
Invitation: Diving Club Delfin r.y. organize for the
thirteenth time traditional

Underwater Rugby tournament
12.5.2018
Matches are played on Cup:
Saturday between 10 am - 6 pm at
Vaasa swimming pool.
The number of teams is limited.
Teams can join in order of
registration.
Each player may join in only one
team.
Each team will ensure that their
players are insured.
Each team shall, at least the c- level
judge to water next match after
own match.
Underwater rugby matches will
be played in the official rules. The
exception items are 2 x 10 minutes

Welcome!
www.delfiinit.com
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without stopping the game clock.
The playing field size is about 10 x
10 m, depth 4.1 m
Registration fee 180 e
Registration no later than april 12.
2018, in which case payment must
account: Handelsbanken 3131301176346, Delfin / Jonna. Notes to
the team name.
And the team’s contact e-mail:
harri@manniset.com
For more information: 		
Harri Manninen phone 		
+358 44 3690011 or
harri@manniset.com
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