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SM2010 JÄRVENPÄÄ

Petankin SM-kilpailut 2010 pelataan Järvenpään Rantapuiston Sirkusaukiolla 12.-17.7. Pétanque
Sport Club Järvenpään järjestämänä. PSC Järvenpää toivottaa kaikki Suomen Pétanque-Liiton
jäsenseurat ja seurojen pelaajat kisaamaan mestaruuksista Järvenpäähän.

Tässä kirjeessä on tietoa kilpailun suunnitellusta aikataulusta sekä vaihtoehtoja majoituksen
järjestämiseen kilpailujen aikana. Lisätietoja kilpailuun ja majoitusasioihin liittyen voi tiedustella
allekirjoittaneelta.

Majoitusvaihtoehdot

Hotelli Rivoli

Huoneiden hinnat: Yhden hengen huone 64 € / huone / vrk
Kahden hengen huone 76 € / huone / vrk
Kahden hengen huone + lisävuode 94 € / huone / vrk

Hinnat sisältävät aamiaisen sekä aamusaunan ja –uinnin. Hotellihuoneet saa käyttöön tulopäivänä
klo 14.00 jälkeen ja luovutus lähtöpäivänä on 12.00 mennessä. Huonevaraukset on tehtävä 30.4.
mennessä, jotta ylläolevat hinnat ovat voimassa ja huoneet saatavilla varaamastamme kiintiöstä.
Varaukset voi tehdä puhelimella numeroon 09-27141 tai sähköpostilla osoitteeseen
rivoli@nexthotels.fi. Varauksen yhteydessä on mainittava varaustunnus ”SM-PETANQUE”.
Lisätietoja hotellista löytyy internetistä osoitteesta www.nexthotels.fi. Etäisyys pelipaikalta on noin
600 m.

Järvenpään Casino

Huoneiden hinnat: Kahden hengen huone 70 € / huone / vrk
Kolmen hengen huone 90 € / huone / vrk

Hinnat eivät pidä sisällään aamiaista, joka on tilattavissa erikseen hintaan 5 € / henkilö. Varaukset
voi tehdä puhelimella numeroon 09-2797720 tai sähköpostilla osoitteeseen
kirsi.savolainen@jarvenpaancasino.fi. Varauksen yhteydessä on mainittava varaustunnus ”SM-
PETANQUE”. Lisätietoja Casinon palveluista löytyy osoitteesta www.jarvenpaancasino.fi. Etäisyys
pelipaikalta on noin 200 m.
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Stålhanen kartano

Mökkimajoitusta ja asuntovaunu- sekä telttapaikkoja tarjoaa Järvenpään vanhankylänniemessä
sijaitseva Stålhanen kartano. Hintatietoihin ja varauksiin liittyvissä asioissa palvelee Stålhanen
myyntipalvelu puhelimella numerossa 010-4406480 tai sähköpostilla osoitteessa
myynti@stalhane.fi. Lisätietoja löytyy myös internet-osoitteessa www.stålhane.fi. Etäisyys
pelipaikalta on noin 3 km.

Sijainti

Terveisin,

Veli-Matti Myllymäki
Puheenjohtaja
Pétanque Sport Club Järvenpää ry
Gsm. 040-7161131
Email: veli-matti.myllymaki@rocla.com

Pelipaikka

Rivoli

Casino
Stålhanen
kartanolle

Rautatie-
asema
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Aikataulu

Lyhenne Selitys
VS Veteraanien (+55v) singeli
ES Veteraanien (+65v) singeli
JS Junioreiden (-18v) singeli
LS Nuorempien junioreiden (-15v) singeli
VD Veteraanien (+55v) duppeli
JD Junioreiden (-18v) duppeli
LD Nuorempien junioreiden (-15v) duppeli
VT Veteraanien (+55v) trippeli
JT Junioreiden (-18v) trippeli
LT Nuorempien junioreiden (-15v) trippeli
YS Yleinen singeli
NT Naisten trippeli
YD Yleinen duppeli
NS Naisten singeli
YT Yleinen trippeli
ND Naisten duppeli
J/LA Junioreiden / nuorempien junioreiden ammunta
VA Veteraanien ammunta
NA Naisten ammunta
YA Yleinen ammunta
Jpää D Avoin Järvenpää-duppeli


