SOUDUN KILPAILUKUTSU
IV KEURUSSELKÄSOUTU 30.6.2018
KALEVAN KIERROKSEN SOUTU 30.6.2018
KILPAILUKESKUS
Kilpailukeskus sijaitsee Yrityspuiston kalustorannassa, (sama paikka kuin 2017) osoitteessa Unio
Sarlinintie.
Ajo-ohje, Keuruulta noin kilometri Porin suuntaan, tietä 348 Vilppulan suuntaan neljä kilometriä,
josta opastus kisapaikalle, Unio Sarlinintietä n yksi kilometri.
KILPASARJAN LÄHDÖT
Yksinsoutu klo 09.00
Vuorosoutu klo 09.12

30 km
30 km

Toinen lähtö klo 13.30
Yksinsoutu, vuorosoutu

30 km

Ei osallistu varsinaiseen palkintojen jakoon

SARJAT KK
M, N, M50, N50, M60, N60, M70 yksinsoutu
M, N, M50, N50, M60, M70 vuorosoutu
M/N sekavuorosoutu
ILMOITTAUTUMINEN JA OSANOTTOMAKSU
Vain yksi ilmoittautuminen ja maksu venettä kohden
Ilmoittautuminen Kalevan kieroksen nettisivujen kautta 20.06.2018 mennessä.
http://www.kalevankierros.fi/
Ilmoittautumisen yhteydessä saat viitenumeron sähköpostiisi.
Tai postitse osoitteeseen
Eero Mäkipelto, Mustasaarentie 10, 42700 Keuruu
Kuoreen merkintä ”KKsoutu”.
lmoittautumisessa tulee ilmetä nimi, sarja, syntymävuosi, kotipaikka sekä kiertäjänumero, ja onko
Kalevan Kiertäjä vai ei.
Osanottomaksu 40 € / henkilö maksettava 20.06.2018 mennessä.
Pankkisiirrossa oltava suorituspaivä 20.6.2018, muutoin korotettu osallistumismaksu.
Maksetaan tilille: Keurusselän Soutajat FI57 4762 0010 0290 23
Jälki-ilmoittautuminen Kalevan Kierroksen sivujen kautta 28.06.2018 mennessä, 55 € / henkilö.
Tai jälki-ilmoittautuminen 55 € / henkilö paikan päällä.
Myös paikanpäällä kisaan ilmoittautuneitten KK kiertäjien tulee ilmoittautua jälkikäteen KK sivujen
kautta saadakseen pisteet soudusta.

SÄÄNNÖT
Vuorosoudun toisen osapuolen ei tarvitse olla Kalevan Kiertäjä.
Vuorosoudussa sarja määräytyy nuoremman soutajan mukaan.
Vuorosoudun sekasarjassa soutavalle naiselle annetaan Kierroksen soudussa 20 minuutin lisäaika
ja heidän pisteet lasketaan näiden aikojen mukaan.
Veneiden penkkirakenne vapaa.
Matkat voi myös meloa kajakeilla hyväksyttävästi, joko yksikkönä tai kaksikkona. Tällöin
suorituksesta ei saa taulukkopisteitä, vaan pelkän suorituspisteen.
Kilpa- ja ratakajakit ovat kiellettyjä.
Soudussa noudatetaan Suomen Melonta- ja Soutuliiton (MESO) sääntöjä.
TURVALLISUUS
Tapahtuman pelastussuunnitelma on nähtävillä kisakeskuksen ilmoitustaululla.
Kisakeskuksessa on ensiapupiste ja järvellä liikkuva ensiapuvene.
Yleinen hätänumero on 112.
Kisaveneissä olisi hyvä olla pelastus-, tai kelluntaliivit ja vedenpoistolaite tai äyskäri.
Varustus sääolosuhteiden mukaan.
Kilpailija vastaa oman kalustonsa kunnosta.
Kisajärjestäjällä on vastuuvakuutus.
OSANOTTOVARMISTUS
Osanottovarmistus kisakansliaan, josta saat mm. kilpailunumeron, reittikartan, ruokailulipun sekä
toimintaohjeet.
Jälki-ilmoittautuneille kisamateriaali luovutetaan maksua tai maksutositetta vastaan.
Kisakanslia sijaitsee kisakeskuksessa.
Kisakanslia avoinna perjantaina klo 17.30 – 20.00 ja lauantaina klo 07.00 – 18.00.
SOUTUREITTI
Soutu soudetaan kolmena 10 km lenkkinä.
Soutureitti ja ohjeet soutajille on nähtävillä Keurusselän soutajien kotisivuilla,
www.keurusselansoutajat.com
Reittipoijut on merkitty karttaan ja ne kierretään merkityllä tavalla.
Lähtolinja ja maali merkataan poijuilla.
PALKITSEMISET
Palkintojen jako kisakeskuksessa klo 13.30 tai välittömästi toisen lähdön jälkeen.
Osanottajien määrästä riippuen palkitaan 1-5 sarjan parasta soutajaa.
MAJOITUSMAHDOLLISUUDET KEURUULLA
Hotelli Keurusselkä

www.hotellikeurusselka.fi

Viikinhovi
Isokirja
Keurusharjun lomamökit
Rantakartano Pöyhölä
Lisää majoituspaikkoja

www.viikinhovi.fi
www.isokirja.fi
www.keurusharju.fi
paulus.salo@saunalahti.fi
www.keurusselanseutu.fi

014 75100 (varattu Keurusselän
Soutajien nimellä 25 huonetta)

040 5930630
040 5609865
040 4814980
050 4009819

RUOKAILU
Ruokailu kenttäkeittiöperiaatteella kisapaikalla (keitto, mehu, leipä ja voi), kisailijoille ilmainen.
Alueella kisaravintola, kahvia, pullaa ja makkaraa myynnissä.
PYSÄKÖINTI
Veneiden laskupaikan välittömässä läheisyydessä.
TIEDUSTELUT
Eero Mäkipelto 040 5380518, eero.makipelto@gmail.com
Keurusselän Soutajat toivottaa kaikki soutajat tukijoukkoineen tervetulleeksi Keuruulle.

