
Painatus ohjeet
Jämsänkosken Ilveksen pallojaoston varusteiden painatusohjeet



Yleistä
Hyvän seurahengen kannalta on tärkeää huolehtia
joukkueiden ja pelaajien yhteenkuuluvuuden tunteesta.
Näkyvä ja oleellinen perusta tälle on seuran ja
joukkueiden yhtenäinen pukeutuminen.

Jämsänkosken Ilveksellä on koko pallojaostoa sitova
sopimus varusteiden hankinnasta Sultrade Oy:n kanssa.
Sopimuksen mukaisesti varusteet hankitaan Sport
Heinonen, Sportia Jämsä –liikkeestä, jossa tuotteiden
sovitus ja niihin tutustuminen myös onnistuu.

Jämsänkosken Ilveksen logona käytetään määriteltyä
logoa. Logon saa lisätä vain tässä ohjeessa eriteltyihin
tuotteisiin.

Logo ja kirjaisimet löytyvät Jämsän alueen paino- ja
brodeerausalan yrityksistä, joten niiden lisääminen
asusteisiin onnistuu näissä parhaiten.

Jos tulee kysyttävää, ota yhteyttä jilves.info@gmail.com
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Umbro Perf quilted

Umbro Perf hoodie

Umbro Cover soft



Peliasu
Oranssiin pelipaidan vasemmassa rinnassa on seuran
logo ympyrän sisässä. Logon koko pelipaidassa on 80
mm. Pelipaidan selkään painetaan 25 cm pelinumero
mustalla.

Junioreiden pelipaidoissa (S-kokoa pienemmät)
käytetään 60 mm logoa ja 21 cm numerointia.

Joukkueen yhteisellä sopimuksella, numero
painetaan myös shortseihin. Shortsien numeron
korkeus on 5 cm ja se painetaan valkoisella
oikeanpuoleisen lahkeen alaosaan.

Junioreiden asusteiden tekstit painetaan fontilla
”Barcelona 2012 by roca”.

Select Argentina SS

Umbro UX-1 shorts



Peliasu
Joukkue voi myydä peliasuunsa mainoksia, mutta
niiden paikat on tarkoin rajattu. Mainokset eivät saa
hallita peliasua, vaan niiden on sulauduttava asuun.
Niissä ei esimerkiksi saa olla erillistä taustaväriä tai
reunusta.

Pelipaidassa mainospaikkoja on kolme. Ensisijainen
mainos tulee paidan etupuolelle ylävatsan kohdalle.
Kaksi muuta mainospaikkaa on paidan selkäpuolella.
Jommankumman näistä voi joukkue korvata pelaajan
nimellä. Kirjaisin tällöin sama kuin numerossa.

Shortseihinkin on mainospaikat määritelty, mutta
pyritään välttämään niitä mikäli mahdollista.

Näiden ohjeiden mukaan toimien, tuloksena on
kaunis ja harmoninen peliasu, joka ei näytä
paikallislehden mainosliitteeltä.
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Harjoitusasut
Harjoitusasujen yläosaan painetaan tai brodeerataan
seuran logo ilman oranssia ympyrää. Logon paikka on
vasemmassa rinnassa. Mahdollinen numero tai
nimikirjaimet painetaan tai brodeerataan oranssilla
Umbron logon alapuolelle, koko 3 cm.

Harjoitusasun housut voidaan nimikoida
brodeeraamalla numero tai nimikirjaimet Umbron
logon alapuolelle, koko 3 cm.

Valmentajien varustus noudattelee pelaajien
varustusta. Joukkueita kehotetaan hankkimaan
valmentajille työvaatteet.

HUOM! Pelaajat käyttävät nimikoinnissa numeroa,
valmentajat ja taustahenkilöt nimikirjaimia.

Harjoitusasuihin joukkue voi painaa mainoksia,
kunhan ne noudattavat yleistä linjaa.
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Umbro Andante

Umbro UX-1 full zip

Umbro UX-1 SS

Umbro UX-1



Edustusasut
Edustusasuihin brodeerataan seuralogo ilman
oranssia kehystä vasempaan rintaan. Brodeeratun
logon koko 8 cm (Alle S koon vaatteissa 6 cm).

Myös edustusasut voidaan yksilöidä numerolla tai
nimikirjaimilla. Näiden paikka on seuran logon
alapuolella oranssilla koossa 3 cm.

Reppuihin ja laukkuihin painetaan seuralogo ja ne
voidaan yksilöidä, kuten vaatteetkin.

HUOM! Pelaajat käyttävät nimikoinnissa numeroa,
valmentajat ja taustahenkilöt nimikirjaimia.

Valmentajien ja joukkueen toimihenkilöiden
edustusasu noudattelee pelaajien edustusasua.
Joukkueita suositellaan hankkimaan joukkueen
taustahenkilöille tarvittavat edustusvaatteet.
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Umbro Club
Umbro Ethan



Mallisto
Jotkin seuratekstiilit on tarkkaan määritelty, kun taas
joitain voi joukkue valita itse. Mallistossa on pyritty
pitäytymään samanlaisissa vaatteissa, joten
joukkueen sisällä saa olla eroja valinnoissa.

Voidaan esimerkiksi valita:

• otetaanko edustusasuksi huppari tai collari vai
riittääkö verkka-asu tai tuulipuku.

• Otetaanko treeniasun yläosa puolikkaalla vai
kokonaisella vetoketjulla.

Joukkueet voivat tehdä omia kevennyksiään
varustepakettiin, mutta olisi hyvä jos joukkueilta
löytyisi peliasun lisäksi harjoitteluasu ja/tai
edustusasu, jolloin peliasua käytettäisiin vain
kentällä.

Jos edustusasu ja harjoitteluasu on joukkueella
sama, on hyvä muistaa, että turnauksissa ja
leiriolosuhteissa liikumme kentän ulkopuolella
puhtaissa vaatteissa.
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Umbro UX-1 half zip

Umbro Shield

Umbro Core

NN

Umbro Perf o-neck



Mallisto
Asukokonaisuus Yläosa (väri) Alaosa (väri)

Peliasu Select Argentina (Orange) Umbro UX-1 shorts (981)

Harjoitusasusteet Umbro UX-1 jersey SS (981) tai   
(Presto II / Zander (980))
Umbro Perf full zip (980)
Umbro UX-1 half zip (981)
Umbro Andante shwr jckt (980)

Umbro UX-1 shorts (981)
Umbro UX-1 training pants (981)
Umbro Stanley ¾ training p (980)

Edustusasusteet Umbro Perf zip hoodie (980)
Umbro Perf o-neck (980)
Umbro Ethan polo shrt (980)
Umbro Shield soft jckt (060)
Umbro Perf training jckt (060)

Umbro UX-1 training pants (981)
Umbro Cover soft pants (060)
Umbro Perf training pants (060)

Muut vaatteet Umbro Club parka jckt (980)
Umbro Perf quilted jckt (060)

Umbro Darren swt pants (060)

Reput ja laukut Umbro Diamond holdall (980)
Umbro Diamond backpack (980)
Umbro Diamond gymsack (980)



Hinnasto
Yläosa (väri) Hinta (aik/jun koot) Alaosa (väri) Hinta (aik/jun koot)

Select Argentina (Orange) 21,50 € Umbro UX-1 shorts (981) 17,50 €

Umbro UX-1 jersey SS (981) tai   
(Presto II / Zander (980))
Umbro Perf full zip (980)
Umbro UX-1 half zip (981)
Umbro Andante shwr jckt (980)

22,70 € / 21,40 €
18,00 € / 16,00 €
32,50 € / 29,50 €
35,80 € / 29,50 €
42,25 € / 38,50 €

Umbro UX-1 shorts (981)
Umbro UX-1 training pants (981)
Umbro Stanley ¾ training p (980)

17,50 €
26,00 € / 22,00 €
23,00 € / 22,00 €

Umbro Perf zip hoodie (980)
Umbro Perf o-neck (980)
Umbro Ethan polo shrt (980)
Umbro Shield soft jckt (060)
Umbro Perf training jckt (060)

35,80 € / 29,50 €
30,50 € / 26,00 €
22,00 € / 20,00 €
46,00 € / 36,00 €
35,80 € / 32,50 €

Umbro UX-1 training pants (981)
Umbro Cover soft pants (060)
Umbro Perf training pants (060)

26,00 € / 22,00 €
35,00 € / 30,00 €
29,50 € / 26,00 €

Umbro Club parka jckt (980)
Umbro Perf quilted jckt (060)

Umbro Darren swt pants (060)

Umbro Diamond holdall (980)
Umbro Diamond backpack (980)
Umbro Diamond gymsack (980)

24,50 €

Hinnat voimassa 30.8.2019 asti



Mitoitus


