Helmaripäivä T15 tytöt (2004-s) 19.1.2019 Lohko A PeakFin

Hyvä seuravalmentaja / seuran valmennuspäällikkö!
Tervetuloa tyttöjen T15 Helmaripäivään 19.1.2019 Peakfin Arenalle (urpiaisentie 11, 01450 Vantaa).
Joukkueiden kokoontuminen Hallilla on 60 minuuttia ennen ensimmäistä ottelua. Hallilla on neljä
pukuhuonetta ja päivään osallistuu kuusi joukkuetta, joten kopit ovat otteluun valmistautuvan joukkueen ja
ottelun jälkeen peseytyvän ryhmän käytössä. Omaa koppia joukkueille ei ole koko päiväksi.
Joukkueet pelaavat päivän aikana kaksi peliä ohjelman mukaisesti.
19.1. tapahtumaan on ilmoittautumisen perusteella kutsuttu seuraavat seurajoukkueet:
(HyPS, NJS, HJK, EPS, FC Espoo, Etelä 1)
Joukkueet ottavat alkuverryttelyyn ja loppujäähdyttelyyn tarvittavat välineet ja peliasut mukaan. Pelipallot
ja muu ottelutapahtumaan kuuluva tulee piirin puolesta.
Otteluohjelma: otteluaika 2 x 25`, tauko 5´ (11v11)

Klo
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
11.00-13.00

Ottelu
FC Espoo – Etelä 1
NJS - HJK
EPS - HyPS
Ruokailu

13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00

FC Espoo - NJS
Etelä 1 - HyPS
EPS - HJK

Koulutus-aikataulu
10.45-11.15
11.45-12.15
12.15-12.45
12.45-13.15
13.15-13.45
13.45-14.15

Seura
FC Espoo
NJS
Etelä 1
HyPS
HJK
EPS

Ruokailu klo
11.15
11.15
11.00
12.15
11.30
12.30

Otteluohjelma piirin sivuilla >>
Tapahtuman vastuuhenkilöt ovat Mikko Eskelinen mikko.eskelinen@palloliitto.fi, 040-583 1814, Toni
Räisänen toni.raisanen@palloliitto.fi, 050-414 5938 ja Mika Riutto, mika.riutto@palloliitto.fi, 040-513 3033.
Pelaajille on varattu lounas 1. ottelun jälkeen klo 11:00 – 13:00 porrastetusti. Ruokailu tapahtuu hallin
läheisyydessä. On tärkeää käydä ruokailussa ripeästi oman pelin jälkeen, jotta koulutus- ja iltapäivän
peliohjelma pysyy aikataulussa. Ruokailussa on aina tarjolla kasvisruoka ja gluteeniton vaihtoehto. Jos on
muita allergioita, niin niistä tulee ilmoittaa sähköpostilla toni.raisanen@palloliitto.fi

Koulutuksessa seurajoukkuevalmentajille ja pelaajille näytetään ensimmäisestä ottelusta tägättyjä
videoklippejä, joka liittyy ennalta ilmoitettuihin pelin teemoihin. Helmaripäivien teemat (kts. liite) on valittu
tyttöjen huippujalkapallo päällikön johdolla. Lisäksi joukkueet voivat nimetä yksi-kaksi tägättävää
omavalintaista teemaa kausisuunnitelman mukaisesti.

Koulutus tapahtuu SPL Uusimaa kokoustilassa ja koulutuksesta vastaa Etelän pääkouluttajaryhmä Mikko
Eskelinen, Mika Riutto ja Mika Sandberg sekä erikseen tapahtumaan nimetyt kouluttajat.
Huuhkaja- ja Helmaripäivät ovat myös tarkkailutapahtumia. Tarkkailusta vastaa Etelän pääkouluttajaryhmä
sekä tapahtumaan erikseen nimetyt kouluttajat. Päiviin osallistuu myös mahdollisuuksien mukaan SPL alueja maajoukkuevalmentajia.
Joukkueiden tulee lisätä numeroitu pelaajaluettelo Tasoon. Joukkueet ovat saaneet tunnuksen
ilmoittautumisen yhteydessä. Lisää ensimmäiseen tapahtumaan kaikki joukkueen pelaajat, jotka
osallistuvat Helmaripäiviin.
Tapahtumassa on maalivahtikouluttaja, joka vastaa maalivahtien koulutuksesta ja tarkkailusta.
Tapahtuman jälkeen pelit ja klipit löytyvät Google drivesta, linkki kansioon jaetaan seuroille tapahtuman
jälkeen.
Tapahtuman maksu on 300€ per joukkue. Tämä laskutetaan tapahtuman jälkeen seuralta.
(sis. hallikulut, erotuomarikulut, koulutuksen, ruokailun sekä seurajoukkuevierailun)
Ensisijainen toive on, että kyseisenä päivänä seurajoukkuevalmentaja on mukana peluuttamassa
joukkuetta sekä mukana koulutuksessa. Jos tämä ei onnistu niin toivomme seurojen
valmennuspäälliköiden vastaavan peluutuksesta.

Tervetuloa!
Toni Räisänen
SPL Uusimaa
Nuorisovastaava
Mikko Eskelinen
SPL Uusimaa
Valmennuskoulutuspäällikkö

Jakelu

kutsutut seurat, yhteyshenkilöt ja SPL

Mika Riutto
SPL Helsinki
Valmennuspäällikkö

