VÄNNÄS VOLLEYBOLLKLUBB
inbjuder till

GAMEN GAMES
23-24 mars 2019

Plats

Hammar-, Lilja- och Vännäsbyhallen i Vännäs.

Klasser

Alla klasser spelas i två dagar
Sexmanna (f. 2003/åk.9 och senare/lägre):
U17-pojkar näthöjd: 235 cm
seniorboll
U17-flickor näthöjd: 218 cm
seniorboll
Fyrmanna (mixat f. 2005/åk 7 och senare/lägre):
 Level 7 näthöjd: 210 cm
seniorboll
 Level 6 näthöjd: 210 cm
senior-/ungdomsboll

Regler

Enligt Svensk volleybolls reglemente. Övertramp på serve tillåts med en
fot på grund av utrymmesbrist bakom baslinjen.

Dispenser

Kan ges efter ansökan hos tävlingsledningen.

Priser

Lagpris till 1:a-3:e placerade lag samt ett individuellt pris till mest
värdefulla spelare i varje klass.

Logi

Övernattning på hårt underlag erbjuds i Hammarskolan lördag natt. Vi
kan även ordna logi för fredag natt för de som önskar men då utan
frukost.

Mat

I Liljaskolans matsal serveras alla med deltagarkort:
Lördag:
Lunch
11.00–13.00
Middag
16.00–18.00
Söndag:
Frukost
07.00-09.00
Lunch
11.00–13.00

Försäljning

Det finns även kiosker i idrottshallarna där vi säljer frukt, mackor, festis,
kaffe och fikabröd.

Filmvisning

Vi visar film på lördag kväll klockan 20.00 i Medborgarhusets biosalong i
Vännäs. Till bion har alla gästande volleybollspelare och ledare med
guldkort samt alla VVK:are tillträde.

Funktionering

Lagen som funktionerar ställer upp med 1:e och 2:e domare samt
sekreterare. Förenklade matchprotokoll används.

Spelprogram

Spelprogram och annan information skickas ut till anmälda lag via
e-post veckan innan turneringen samt läggs ut på VVK:s hemsida.

Anmälningsavgift

Sexmanna
Fyrmanna

Transporter

För de lag som inte har fordon att tillgå under turneringen kommer
busstransport att erbjudas till Vännäsbys idrottshall (7 km från Vännäs)
morgon, lunch och eftermiddag. Lilja-, Hammarhallen, matsalen,
biosalongen och affärer ligger alla inom gångavstånd till login.

600:-/lag
400:-/lag

Deltagarpaket

Guldpaket (1 logi, 2 lunch, 1 frukost, 1 middag, bio) 400:-/person
Silverpaket (2 lunch, 1 middag)
260:-/person
Bronspaket (2 lunch)
170:-/person
1 lunch
85:-/person
Tillägg logi fredag
50:-/person
Tillägg bio
50:-/person
All mat är tillagad på Hotel Vännäs och priserna är därför att jämföra
med dagens lunch. Vi har inte tillgång till skolköket för egen tillagning.
All mat inklusive eventuell specialkost måste anmälas i förväg för att vi
ska kunna beräkna tillgången rätt. Deltagaravgifterna ska betalas in i
samband med anmälan.

Anmälan och
inbetalning

Anmälan görs senast fredag 1 mars i webbformuläret (ctrl-klicka)
Vi tar inte emot några sena anmälningar. Anmälnings- och
deltagaravgifter sätts i samband med anmälan in föreningsvis på
bg 579-8970 ange förening och antal lag
Tänk på att antalet lag i vårt närområde ökar för varje år. Det är förstås
roligt och ger goda möjligheter för att turneringens maxantal av lag nås,
så se till att vara ute i god tid med er anmälan och inbetalning så att ni
verkligen kommer med.
Eventuell avanmälan av lag eller mindre justeringar av antal
deltagarpaket måste göras senast söndag den 17 mars för att
återbetalning ska bli aktuell. Enstaka extra deltagarkort (cirka 1-2 per
förening) kan säljas på plats men vi kan då inte tillmötesgå några
önskemål om specialkost.
Vi har av administrativa skäl valt att skippa garantiavgifter. Vid eventuell
skadegörelse i de lokaler vi erbjuder debiteras de ansvarigas förening
uppkommen kostnad.

Mer information

VVK:s Gamen Games-sida (ctrl-klicka) ger mer detaljerad information.
Arrangemangsansvarig:
Ingrid Söderbergh, besvarar frågor om mat, logi etc.
Telefon: 070-60 40 334
E-post: ingrid.soderbergh@umu.se
Tävlingsledare:
Krister Andersson, besvarar tävlingsfrågor om klassindelning,
spelschema etc.
Telefon: 070-229 82 05
E-post: krister.andersson@vannas.se

Vi ser fram emot er anmälan!

