Suopotkupallon 20. MM-kisat
Hyrynsalmen Vuorisuolla
19.-20.7.2019

Suopotkupallon MM-kisat 19.7.-20.7.2019
Liikuntaa ja hauskanpitoa
Suopotkupallon 20. MM-kisat ratkotaan Vuorisuolla 19.7-20.7. (pe-la). Kisoihin
odotetaan noin 200 joukkuetta viiteen eri sarjaan. Pelaajia turnauksessa on yli 3000 ja
kisat pelataan 20:llä kentällä.
Suopotkupallon MM-kisat on loistava tapahtuma kaveriporukoille, joukkueille,
yrityksille ja sen sidosryhmille viettää aikaa mukavan yhdessäolon ja urheilun
merkeissä. Suopotkupallon MM-kisoihin osallistuu pelaajia useista eri maasta ja
kisatunnelma on unohtumaton kokemus.
Osallistumismaksu 250 €/joukkue. Ilmoittautumiset www.suopotkupallo.fi 30.6.2019
mennessä. Lisätiedot kati.heikkinen@hyrynsalmi.fi
Kisa-aikataulu:

Pelit pelataan pe 19.7. klo 9.30-16 ja la 20.7 klo 9.30-16
Swamp Run-suojuoksu la 20.7 klo 14
Suoravintolakatu avoinna klo 9-16 molempina päivinä

Oheistapahtuma Swamp Run -suojuoksu

Swamp Rock-iltajuhlat kruunaavat Suopotkupallon MM-kisat, tänä vuonna esiintymässä mm. Aste!

Suopassi 2019 on joukkueille suunnattu palvelu, joka sisältää valintasi mukaiset
palvelut Vuorisuolla ja Ukkohallassa.

Suopassi all inclusive: 129 €/passi
- VIP tilat suolla, VIP sauna suolla
- 2 x kuljetukset Ukkohalla-Vuorisuo-Ukkohalla (pe ja la)
- Liput Swamp Rock (to-pe-la)
- 2 x suoruokailu Vip alueella (pe ja la)
- 2 x Vip-ruoka Ukkohallassa (pe-la)
- 2 x Saunamaailman käytön (pe-la)
- lisähintaan aamupalat (pe-la-su) +30 eur

Myynti ja lisätiedot:
Sanna Autio

Päivi Kemppainen

sanna.autio@ukkohalla.fi

paivi.kemppainen@ukkohalla.fi

p. 044 7700 028

p. 0400 523 902

Mitä on suopotkupallo?
Suopotkupallon säännöissä on yhdistetty usean pelilajin piirteitä ja sääntöjä, pääasiassa
jalkapallon, mutta tärkeämpää kaikista on se, että pelialusta on enemmän ja vähemmän
pehmeä ja siksi tuomari on kentällä pelaajien turvallisuuden takaajana. Pelikentän koko on
n. 60 x 35 m.
Kilpasarjassa peliasun tulee olla yhtenäinen. Muissa sarjoissa sallitaan huumoriasut.
Kiellettyä on sellaisten peliasujen käyttö, jotka voivat vahingoittaa vastustajaa. Myöskään
ilman peliasua ei saa pelata. Pelikengissä ei saa olla metallisia vaihtonastoja eikä
vastaavanlaisia piikkejä eikä ne saa olla kanssapelaajille vaarallisia. Korut ja kellot tulee
poistaa ennen peliä.
Otteluohjelmat voivat myös muuttua peruutusten takia, joukkueita suositellaan
tarkastamaan peliaikataulut pelipäivän aamuna. Peliaika on 2 x 10 minuuttia.
Joukkue koostuu maalivahdista ja viidestä (5) kenttäpelaajasta, vaihtopelaajien määrää ei
ole rajoitettu. Joukkueella pitää olla kentällä vähintään neljä (4) pelaajaa. Sekajoukkueiden
sarjassa joukkueella tulee olla yhtä aikaa kentällä vähintään kaksi (2) naispelaajaa, joista
kumpikaan ei saa olla maalivahti. Konkarisarjassa ei ole nais-/miesrajoituksia.
Konkarisarjaan osallistumisen ehtona on, että joukkue on ollut vähintään 10 vuotta
Suopotkupallokisoissa mukana tai pelaajien ikä on yli 40 vuotta.

Jokainen pelaaja vastaa omasta vakuutusturvastaan.
Lisätietoja: www.suopotkupallo.fi/esittely

Missä Hyrynsalmi sijaitsee?

Hyrynsalmi sijaitsee Kainuussa, 70 km Kajaanista
pohjoiseen. Matkaa Hyrynsalmelle on Helsingistä noin
635 km, Tampereelta 550 km ja Oulusta 170 km.

Lisätietoja:
www.suopotkupallo.fi

www.ukkohalla.fi

www.hyrynsalmi.fi

