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Mallorca football Tournaments
Puhelin: 0031-653-333083
Faksi : 0049-2874-9017765
Kotisivut: www.mallorca-tournament.com
Facebook: http://facebook.mallorca-tournament.com
Sähköposti: info@mallorca-tournament.com
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Sähköinen esite:
Kielet: Englanti, espanja, saksa, italia, hollanti & ranska.
Mene osoitteeseen: http://booklet.mallorca-tournament.com
Kielet: Kiina, englanti, portugali, venäjä, japani ja arabia.
Mene osoitteeseen: http://booklet2.mallorca-tournament.com

Hyvät hallituksen jäsenet ja muut jalkapalloilijat,
Täten kutsumme seuranne/joukkueenne osallistumaan Mallorcan 10. jalkapalloturnaukseen.
Mallorcan turnauksen järjestää kokenut Mallorca Football Events -järjestö. Tukenamme ovat myös Calvian kunta ja
Mallorcan turismilautakunta. Meille on suuri kunnia kutsua jalkapallojoukkueenne Mallorcalle vuoden 2021
jalkapalloturnaukseen.
Vuoden 2021 lokakuu järjestämme kaksi turnausta amatöörijoukkueille. Turnaukset järjestetään:
1. Torstaista 14. lokakuu - maanantaihin 18. lokakuu 2021
2. Torstaista 28. lokakuu - maanantaihin 1. marraskuu 2021
Santa Ponsan suositussa ja ystävällisessä lomakohteessa.
Majoituksen voi varata myös turnausta edeltäville ja seuraaville päiville, joten ilmoitattehan meille heti, kun tiedätte
matkustuspäivänne, mikäli haluatte viettää kohteessa enemmän aikaa.
Jalkapallon pelaaminen Mallorcalla on todella hauskaa. Vilkkaalla saarella on paljon annettavaa. Nyt teillä on
mahdollisuus yhdistää lomailu hauskaan ja kilpailuhenkiseen jalkapallotapahtumaan, jossa pelataan viiden hengen
joukkueissa. Upean hotelli- ja huoneistovalikoiman ja lukuisien urheilumahdollisuuksien ansiosta sinä ja joukkueesi
vietätte täällä elämänne neljä parasta yötä ja viisi päivää.

Bar Restaurante

Las Olas

incoming services

Zanza Bar
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MALLORCA
Haluatko tulla tulla paikan päälle ilman jalkapallojoukkuetta? Ei hätää!
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Perheenjäsenet, ystävät ja kollegat ovat enemmän kuin tervetulleita tulemaan paikan päälle katsomaan ja kannustamaan
joukkuettaan tai yksinkertaisesti lomailemaan! Perheenjäsenet, liikekumppanit ja ystävät hyötyvät samoista hinnoista kuin muutkin
joukkueen jäsenet; tämä koskee myös lentokenttäkuljetuksia ja suunniteltujen retkien erikoisalennuksista.
Ilmoitathan meille, kenet haluat ottaa mukaasi, niin me hoidamme loput.

Turnaus
Kaikki ottelut pelataan huolellisesti suunnitellun aikataulun mukaisesti. Jokaisella joukkueella on yksi tai kaksi vapaapäivää, jolloin
he voivat nauttia ajastaan upeaa saarta tutkiskellen. Saatavilla on myös joitakin huolella valittuja retkiä. Turnaus järjestetään Santa
Ponsan kaupungin Santa Ponsa Sports -urheilukeskuksen viidellä ulkokentällä. Pelit pelataan viisi vastaan viisi tai seitsemän
seitsemää vastaan -periaatteella. Tarjolla on:

•
•
•
•
•
•
•

Miesten turnaus
Naisten turnaus
Miesten 35+ -turnaus
Miesten 45+ -turnaus
Naisten 35+ -turnaus (vain 14.-18.10)
Miesten 55+ -turnaus (vain 14.-18.10)
7 vastaan 7 -turnaus (miehet ja naiset - vain 14.-18.10)

•
•

Kentät ovat tekonurmea.
Niinpä pyydämme osallistujia käyttämään ainoastaan futsal-kenkiä tai erityisesti tekonurmelle tarkoitettuja
nappulakenkiä.
Pelejä pelataan 5 vastaan 5 tai 7 vastaan 7 -sääntöjen mukaisesti
5 vastaan 5 - Peleissä käytetään numeron 4 palloja.
7 vastaan 7 - Peleissä käytetään numeron 5 palloja.
Maalit ovat futsal/käsipallomaaleja.
Säärisuojien käyttö on pakollista vakavien vammojen välttämiseksi.
Turnaus pelataan kolmen päivän aikana. Joukkueesi osallistuu ryhmävaiheeseen perjantaina tai lauantaina.
Sunnuntaina pelataan pudotuspelit ja finaali.

•
•
•
•
•
•

Joukkueet luokitellaan taitotasonsa
mukaan aina, kun mahdollista.

Kuka voi osallistua?
Harraste-, amatööri-, futsal- ja kaikenlaiset yritysjoukkueet ovat tervetulleita riippumatta siitä, onko
joukkue koottu asuinpaikan, harrastuksen, työn, liikekumppanuuden vai ystävyyden perusteella.

Rekisteröinnin määräaika!
1.

14. - 18.10. järjestettävän turnauksen määräaika on 15.09.2021.

2.

28.10. -01.11.2021 järjestettävän turnauksen määräaika on 15.09.2021.

Mikäli haluat rekisteröityä myöhemmin, otathan yhteyttä tapahtumajärjestäjään

Turnauksen osallistumismaksu

175€ per joukkue
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Hotellit/huoneistot, niiden kuvaukset ja hinnat löytyvät kotisivuiltamme osoitteesta www.mallorca-tournament.com
Santa Ponsan hotellit/huoneistot
Turnaukseen osallistuville on tarjolla majoitusvaihtoehtoja, jotka sopivat kaikkien budjetteihin. Olemme valinneet hotellit ja
asunnot huolella. Hotellit ovat kolmen tai neljän tähden hotelleja, joissa on tarjolla kaikki nykyajan mukavuudet, viihtyisät
huoneet, ilmastointi, laaja valikoima buffetaterioita jokaiseen makuun, päivä- ja iltaviihdettä ja ystävällinen henkilökunta. Santa
Ponsan hotellit sijaitsevat urheilukeskuksen läheisyydessä ja 150 metrin päässä rannasta. Joillakin hotelleilla on myös omat
jalkapallokenttänsä, joilla osallistujat saavat harjoitella ilmaiseksi.
Tarjolla on myös valikoima huoneistoja (ei sisällä aterioita, tähtiluokitus 2/3), jotka sijaitsevat urheilukeskuksen ja Santa Ponsan
siistien ja turvallisten rantojen läheisyydessä.

Double Room

€ 207 p.p.

Double Room

Pakettien hinnat

€ 230

whole period

p.p.

Hotel incl. breakfast & dinner

whole period

Hotel incl. breakfast & dinner

Hinnat ovat koko turnauksen ajalta (4 yötä ja 5 päivää)

Alkaen 207 € kolmen tähden hotellissa Santa Ponsassa.
Alkaen 230 € neljän tähden hotellissa Santa Ponsassa.
Alkaen 247 € neljän tähden superior-hotellissa Santa Ponsassa.

Double Room

superior

€ 247 p.p.

whole period

Hotel incl. breakfast & dinner

Apartment

Hinnat ovat henkilöä kohden, kun huoneessa on kaksi henkilöä.

€ 107 p.p.

Huoneisto Santa Ponsassa alkaen 107 €

whole period

Hinta on henkilöä kohden, kun asunnossa on 5 henkilöä.
Kaikki hinnat löytyvät tapahtuman virallisilta verkkosivuilta sekä tämän kutsun hintaliitteestä. Lennot
eivät sisälly hintaan!!
Majoituksen voi varata myös tapahtumaa edeltäville tai seuraaville päiville. Kysythän lisätietoja.

Hinta sisältää
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 yön majoituksen 3 tai 4 tähden hotellissa
Tai 4 yön majoituksen 2 tai 3 tähtiluokituksen itsepalveluhuoneistossa
Lämpimän ja kylmän aamiaisbuffetin (vain hotelleissa)
Illallisen viineineen ja vesineen (vain hotelleissa - paitsi Hotel Playas del Rey)
Tervetuliaisdrinkin (vain hotelleissa)
Pokaalin jokaiselle osallistuvalle joukkueelle
Osallistujarannekkeen
Avajais- & päättäjäisseremonian
Voitonjuhlat
Meno-paluukuljetuksen lentokentältä hotellille ja takaisin ilmastoidussa ajoneuvossa
Viajes Adramarin opastuksen paikan päällä

Turistivero ei sisälly hintaan. Veron
suuruus löytyy verkkosivuillamme
olevasta hintaliitteestä. Osallistujien tulee
matkaa vero hotellille tai asunnolle
saapuessaan.

Jotta joukkueesi voisi osallistua tapahtumaan, joukkueen tulee varata
koko paketti majoituksineen ja lentokenttäkuljetuksineen.
Täytäthän hakemuslomakkeeseen 1., 2. ja 3. mieluisimman vaihtoehtosi. Pyrimme sijoittamaan joukkueesi
valitsemaasi hotelliin tai huoneistoon. Mikäli valitsemasi hotelli/huoneisto ei ole saatavilla, Viajes Adramar ottaa
sinuun yhteyttä ja kertoo, mitkä hotellit/huoneistot ovat käytettävissäsi. Suosittelemme tekemään varauksen
mahdollisimman nopeasti, jotta saisit haluamasi majoituksen. Paikkoja on rajoitetusti.

Hotellien/asuntojen varausohjeet & maksumenetelmät löytyvät hakemuslomakkeesta!!!
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Kuljetus
Kuljetukset lentokentältä hotellille ja takaisin sisältyvät hintaan. Tämä koskee myös joukkueen tai
perheenjäsenten varaamia ylimääräisiä päiviä.
Lentojen hinnat saattavat olla hieman halvempia, mikäli varaat lentosi muutamaa päivää ennen
turnauksen alkamista tai turnauksen päättymisen jälkeen.

Varaukset
Mikäli joukkueesi haluaa osallistua turnaukseen, hakemuslomakkeen ja kaikkien turnausmaksujen tulee olla perillä 15.
syyskuu 2021 mennessä. Ensimmäisenä ilmoittautuneet ovat etusijalla. Voit lähettää hakemuslomakkeesi osoitteeseen
info@mallorca-tournament.com.

Paikkoja on rajoitetusti, joten maksathan maksut ajallaan paikkasi varmistamiseksi!

Viisumi
Mikäli tarvitset viisumin Espanjaan, huolehdithan siitä, että Mallorcan turnauksen tapahtumajärjestäjälle on toimitettu lista
kaikista seurueesi jäsenistä 1. syyskuu 2021 mennessä. Listan tulee sisältää kaikkien osallistujien suku- ja etunimet,
syntymäajat, passinumerot sekä passin myöntämispäivät ja voimassaoloajat!! Espanjan suurlähetystöjen viisumimenettelyt
ovat erittäin tiukkoja!! Lähetäthän viisuhakemuksesi ajallaan!
Emme ole vastuussa liian myöhään käsitellyistä hakemuksista, mikäli hakemus on lähetetty myöhässä.

Lisätietoja löytyy verkkosivuiltamme osoitteesta www.mallorca-tournament.com,
mistä löydät myös yksityiskohtaisen tapahtumaesitteen. Voit myös pyytää esitettä
sähköpostitse lähettämällä viestin osoitteeseen info@mallorca-tournament.com.
Odotamme innolla rekisteröintiäsi ja toivotamme sinut tervetulleeksi 10. Mallorcan
turnaukseen.
Tapahtumajärjestäjä

Harry Engels

You
will
LOVE
it !!!

Tärkeää:
Tapahtumajärjestäjä ei ole vastuussa turnauksen aikana tai sen jälkeen syntyvistä vahingoista tai
vammoista. Osallistujat osallistuvat omalla vastuullaan. Neuvomme kaikkia joukkueita varmistamaan, että
heillä on hyvä matkavakuutus, joka kattaa mahdolliset hoitokulut Mallorcalla.

