HYVÄ KORIPALLOILIJA
Biddy Basket ry on yli seurarajojen toimiva yhdistys, joka on vienyt poikia ja tyttöjä jo vuodesta
1979 alkaen Amerikkaan ja vuodesta 2011 alkaen Espanjaan tutustumaan, pelaamaan ja
harjoittelemaan huippuvalmentajien opastuksella.
Viimeiset 2 vuotta olemme joutuneet Koronan takia peruuttamaan matkat. Nyt kuitenkin
yhteiskunta näyttäisi alkavan aukeamaan ja toiminta saataisiin taas turvallisesti käyntiin.
Amerikasta on tullut tieto, että järjestävät turnauksensa 18.-23.3.2022 joten todennäköisesti
poikien ja tyttöjen matka tulee olemaan ajankohdalla 16.-24.3.2022 paikkana Mandewille,
Lousiana.
Espanjan matka sijoittuu 6.-11.6.2022. Alicanteen.
Tulevan vuoden ikäluokat tulevat olemaan seuraavat.
Biddy Basket USA

Biddy Jr,

1.9.2008 tai myöhemmin syntyneet Pojat ja Tytöt

Pikku-Biddy ESPANJA

Pikku-Biddy 1.9.2009 tai myöhemmin syntyneet Pojat ja Tytöt

Mukaan matkoille voi päästä valintaleirien kautta. Meillä on käytössä 3-taso järjestelmä.
1-taso

Tälle tasolle voi jokainen halukas ilmoittautua seuramme nettisivujen kautta
www.biddyfinland.com täyttämällä ilmoittautumiskysely ja maksamalla leirimaksu
niin olet mukana toiminnassa.
Leirit ovat ns, opetusleirejä, joten pelaajan lähtötasolla ei ole merkitystä. Kokeneet
huippuvalmentajamme keskittyvät vain ja ainoastaan perustaitojen teknisen puolen
opettamiseen tällä tasolla.

Johtuen tulevan syksyn haasteista eli täyteen buukatuista kalentereista ehdimme järjestämään
vain 2 kpl 1-tason leirejä.
Päiväleiri

7.-8.6.2021 Honkahalli, Espoo

Leirin hinta 120€

Leiri on nimensä mukaan päiväleiri. Aamulla hallille ja
illalla kotiin. Jokainen hoitaa omat ruokailunsa
leiriohjelman väleissä. Hinta sisältää harjoitusasun.
Viikonloppuleiri

3.-5.9.2021 Kisakeskus, Pohja

Leirin hinta 240€

Leiri on täysihoito leiri eli hintaan kuuluu majoitus ja
ruokailut. Hinta sisältää harjoitusasun.
Tarjoamme myös vanhemmille mahdollisuutta nauttia
viikonlopusta kisakeskuksessa. Mukaan tulevien

perheenjäsenten viikonlopun täysihoito hinta on
170€/nenä.
Ilmoittautua voi vain toiselle leirille. Kun molemmat leirit ovat pidetty valmentajamme valitsevat
jatkoon noin 200 pelaajaa 2-tasolle.
2-taso

Tälle tasolle, kuten tuossa ylempänä kirjoitin valitaan pelaajat. Harjoittelemme
viikonlopun aikana omissa ryhmissä hiukan tilanteen mukaan. Pelaajat voidaan
laittaa eri ryhmiin, vaikka olisivatkin yrittämässä johonkin muuhun matkaan.
Leiriltä valitaan varsinaiset matkaan lähtijät sekä varapelaajat. Yhteensä noin 96
pelaajaa + noin 40 varapelaajaa. Tällä leirillä keskitytään pelaajien henkilökohtaisten
taktisten mallien opetteluun.

Viikonloppuleiri

24.-26.9.2021 Kisakeskus, Pohja

Leirin hinta 260€

Leiri on täysihoito leiri eli hintaan kuuluu majoitus ja ruokailut.
Tarjoamme myös vanhemmille mahdollisuutta nauttia viikonlopusta
kisakeskuksessa. Mukaan tulevien perheenjäsenten viikonlopun
täysihoito hinta on 190€/nenä.
3-taso

Toimii joukkueleirinä matkaan lähtijöille. Mukaan kutsutaan joukkueeseen valitut ja
varapelaajat. Leirillä jaetaan matkapaketit sekä otetaan joukkue sekä henkilökuvat
matkajulkaisua varten.

Viikonloppuleiri

25.-27.2.2022 Kisakeskus, Pohja

Leirin hinta 260€

Leiri on täysihoito leiri eli hintaan kuuluu majoitus ja ruokailut.
Tarjoamme myös vanhemmille mahdollisuutta nauttia viikonlopusta
kisakeskuksessa. Mukaan tulevien perheenjäsenten viikonlopun
täysihoito hinta on 190€/nenä.

