Tervetuloa Vuorisuolle
Suopotkupallon MM-kisat 2012
ADVENTURES-sarja

Vuorisuo kutsuu jälleen kokemaan uusia elämyksiä. Ohessa Adventures-sarjan ohjelma. Tarkka aikataulu
ja joukkueiden jako rastitehtävien ja pelien osalta täsmentyy vielä johtuen viime hetken peruutuksista.
Huomioithan, että Suofudiksen osalta otteluohjelma on erillisessä Adventure – otteluohjelmassa jonka löydät linkistä: http://www2.turnauspalvelu.fi/swamp2012/
JOUKKUEILLE MUISTETTAVAA JA HUOMIOITAVAA:
- Huolehdithan vakuutusturvastasi!
- Aurinkoisella säällä, muista juoda riittävästi ja huolehtia neste- ja energiatasapainosta (ei alkoholia).
- Alle 18-vuotiaat pelaavat vanhempien vastuulla.
- Palkintojen jako on Vuorisuolla heti finaalipelien jälkeen lauantaina 14.7.2012 noin klo 17.30
- Palkintojen jaossa palkitaan 3 parasta joukkuetta (kulta, hopea, pronssi). Jokaisesta sarjasta 3 parasta palkitaan pokaalilla sekä henkilökohtaisilla mitaleilla. Pyydämme huomioimaan, että mitaleja
jaetaan maksimissaan 15 kpl jokaista palkintosijoille sijoittunutta joukkuetta kohden.

SUOFUDIS 2012 ADVENTURES-SARJAN OHJELMA SUOLLA
Tänä vuonna joukkueet on jaettu A- ja B-lohkoihin. Lohkot vuorottelevat rastitehtävissä ja Suofudiksessa
perjantaina 13.7. suolla klo 12 alkaen ja jatkavat Adventures-sarjaa lauantaina (14.7.) klo 9.00 aloittamalla
Cable Wake Boardilla Ukkohallassa. Joukkueet siirtyvät sen jälkeen Vuorisuolle takaisin Suofudiksen pariin. Ensimmäiset pelit lauantaina alkavat klo 12.00 Vuorisuolla. Adventures-rastitehtävät sijoittuvat kentälle
6.

PERJANTAI 13.7.2012
Pelit alkavat Rastitehtävillä ja Suofudiksella perjantaina 13.7.2012 klo 12 alkaen Vuorisuolla.
Rastitehtävät ja pelit alkavat vuorotellen A- ja B-lohkoissa, toisen lohkon ratkoessa paremmuuttaan Suofudiksessa ja toisen lohkon keskittyessä jännittäviin rastitehtäviin.
Rastitehtävät ja pelit sijoittuvat viereisille kentille 5 ja 6 ja 7 jotta siirtymät olisivat mahdollisimman nopeat.

LAUANTAI 14.7.2012 OHJELMA UKKOHALLASSA JA SUOLLA
WAKEBOARD UKKOHALLASSA WAKE-RADALLA KLO 9-11
Jokainen joukkue valitsee 2 henkilöä kokeilemaan wakeboardia. Pisteitä saa sekä onnistuneesta lähdöstä
että jokaisesta kulman ohituksesta. Jokaisesta aina yhden pisteen. Jokaisella joukkueella 1 yritys/henkilö.
Wakeboardin lähtöjärjestys katsotaan lauantaina klo 9 alkaen siten, että kaikille joukkueille jää riittävästi
aikaa siirtyä Vuorisuolle Suofudis-peleihin.

PELIT SUOLLA ALKAVAT LA 14.7. KLO 12 ERILLISEN OTTELUOHJELMAN MUKAISESTI.

PISTEYTYS RASTITEHTÄVISSÄ SEKÄ SUOFUDIKSESSA
Rastitehtävien pisteytys on pyritty tekemään mahdollisimman yksinkertaiseksi. Jokaisessa rastitehtävässä voittaja joukkue saa 9 pistettä, toiseksi sijoittunut 8 pistettä, kolmanneksi sijoittunut 7 pistettä ja niin edelleen.
Wakeboardissa pisteet lasketaan yllä olevan mallin mukaisesti. Maksimi pisteet Wake-radalla on 4
pistettä per henkilö. Mikäli molemmat joukkueen jäsenet onnistuvat Wakeboardissa täydellisesti
joukkue saa yhteensä 8 pistettä Wake-radalta.
Suofudis- turnauksessa pisteet lasketaan finaalipelien jälkeen seuraavasti:
1. joukkue 14 pistettä
2. joukkue 12 pistettä
3. joukkue 10 pistettä
4. joukkue 8 pistettä
Loput joukkueet saavat jokainen 1 pisteen. Joukkueet voivat siis menestyä Adventures-sarjassa
vaikka rastitehtävät menisivät kehnosti.

Rastitehtävät ovat jälleen kerran joukkueille yllätys. Ohjelmassa mm. Svamppi peispooli ja
Svamppi Rispii. Joukkueet tarvitsevat tehtävissä erityisesti kuuluisaa Vuorisuon joukkuehenkeä!

TERVETULOA! VUORISUOLLA NÄHDÄÄN!

