OHJEITA SOUTUTAPAHTUMAAN
IV KEURUSSELKÄSOUTU, avoin kisa kaikille soudun harrastajille
KALEVAN KIERROKSEN SOUTU
Soutu Keuruulla 30.6.2018
Aikataulu:
Kisakanslia avoinna perjantaina 17.30-20.00 ja lauantaina klo 07.00-18.00.
Lähdöt,
09.00 yksinsoutu Kalevan Kiertäjät sekä avoin yksin- ja parisoutu
09.12 vuorosoutu Kalevan Kiertäjät sekä avoin vuorosoutu
13.30 yksin- ja vuorosoutu Kalevan Kiertäjät sekä avoin yksin-, vuoro- ja parisoutu
Yksinsoutajat saavat lähdössä 12 min etumatkan vuorosoutajiin nähden ja päälähdön
voittaja on se vene tai venekunta joka ensimmäisenä ylittää maaliviivan.
13.30 palkintojen jako kisakeskuksessa (toisen lähdön jälkeen)
Palkitaan sarjan 1-5 parasta soutajaa.
Palkittavien määrä sarjoittain ilmoitetaan kisakeskuksen ilmoitustaululla.
Avoimen kisan soutajat kisaavat omissa sarjoissaan.
Avoimen kisan sarjajako on M, N yksinsoutu, M, N vuorosoutu ja M,N parisoutu.
Toisen lähdön sarjojen voittajat palkitaan välittömästi maaliintulon jälkeen.
Ilmoittautuminen avoimeen IV Keurusselkä soutuun
Ilmoittautumiset suoraan sähköpostilla www.eero.makipelto@gmail.com
tai puhelimitse 040 5380518. Ilmoittautumiset kilpailukutsussa mainittuun aikaan (20.6)
mennessä ja maksaminen (40 €) kilpailukutsussa mainitulle tilille.
Jälki-ilmoittautuminen paikan päällä 55 € / henkilö.
Veneiden purku ja lastaus
Veneiden purkaminen tapahtuu hiekkarannalle. Veneiden alustaksi on varattu puutavaraa.
Purku- ja lastauspaikalle on yksisuuntainen liikenne.
Lähimmäksi rantaa tulevat yksinsoutajien veneet, paikat merkattu.
Purkamisen jälkeen autot siirrettävä järjestäjän opastamalle parkkipaikalle.
Purkamisessa ja lastauksesa on mukana apujoukkoja ja heidän ohjeita tulee noudattaa.
Veneitä voidaan tuoda kisakeskukseen ulkosäilytykseen perjantaina klo 17.30 alkaen,
aluetta ei vartioida.
Soutureitti
Soutu tapahtuu kokonaisuudessaan merkatulla laivareitillä, joten kilpailijoita pyydetään
huomioimaan muu vesilliikenne.
Kääntöpaikoilla on poijut, jotka tulee kiertää karttaan merkatulla tavalla. Poijujen
kiertämistä valvotaan.
Reitin varrella on neonkeltaisia opaspoijuja jotka voi ohittaa kummalta puolen tahansa.
Soutusuunta on myötäpäivään ja lähtöjen ensimmäisen veneen edellä ajaa opasvene.
Soutureitti 3*10 kilometriä.
Valvontaveneet ja ensiapuvene
Osa valvontaveneistä toimii myös turvaveneinä ja niihin saa tarvittaessa yhteyden
soittamalla numeroon 040 5782730 tai nostamalla airon pystyyn ja odottamalla apua.

Ensiapuvene kiertelee reitillä ja siihen saa tarvittaessa yhteyden soittamalla numeroon
0400 784465 tai nostamalla airon pystyyn ja odottamalla apua.
Iltapäivän lähdön viimeisen veneen perässä ajaa valvontavene.
Osallistumismitalit
Kaikille osallistujille jaetaan osallistumismitali, jonka saat kilpailutoimistosta palautettua
kilpailunumeroa vastaan.
Ongelmatilanteet
Yleinen hätänumero on 112.
Muut ongelmatilanteet 0400 642639
Ruokailu
Ruokailu tapahtuu hallitiloissa. Ruokailulipukkeet kisamateriaalin mukana.
Keitto, mehu, leipä ja voi.
Peseytyminen
Naisten ja miesten saunat sijaitsevat hotelli Viikinhovissa (omat pyyhkeet mukaan).
Opastus saunoille kilpailukeskuksesta (n 600 metriä).
Veneiden hankinta iltapäivän 13.30 lähtöön.
Iltapäivän lähdön soutajia pyydetään olemaan aktiivisia veneiden hankinnassa ja ottamaan
yhteyttä KK soutajiin ja tuttuihin kavereihin hyvissä ajoin.
Toivottavasti mahdollisimman moni on valmis ”lainaamaan” veneen sitä tarvitseville.
Venepörssi pyörii facebookissa ja Kalevan Kierroksen sivulla.
Majoittuminen
Hotelli Keurusselkä, alustavasti varattu 25 huonetta Keususselän Soutajien nimellä
Varaukset suoraan hotellista 11.6 mennessä, yhden tai kahden hengen huone
päähotellissa108€, lomahotellissa yhden hengen huone 65 €, sisältäen aamiaisen,
kylpylän ja tanssit. Päivällinen perjantaina klo 16.00-20.00 hinta 20€ / hlö.
Aamiainen lauantaina klo 07.00 alkaen.
Hotelli Viikinhovissa on majoitusta tarjolla, 1hh 60€, kahden hh 70 €.
Isokirja, Kalettomalla tarjoaa majoitusta 2-3 hengen huoneistoissa.
Asuntoautoille tai -vaunuille löytyy erinomaiset leiriytymispaikat Isokirjan alueelta.
Keurusharjun lomamökit, mökeissä tilaa 4+2 henkilölle, kaikissa sauna.
Keurusharjun lomamökeissä ei ole tarjolla ruokailua, mutta mökeissä on ruoan
keittomahdollisuus. Aamupala on mahdollista nauttia Hotellissa tai Viikinhovissa
omakustannushintaan.
Nyyssänniemen lairintäalueella on mahdolisuus mökki- ja asuntovaunu majoittumiseen
Myös muita majoitusmahdollisuuksia kannattaa kysellä kilpailukutsussa mainituista
paikoista.
Kilpailijat jotka saapuvat asuntoautolla/-vaunulla voivat majoittua niille osoitettuun
paikkaan kisakeskuksessa. Rannan puoleiselle alueelle majoituminen on ehdottomasti
kielletty.
Kaikki edellämainitut majoituspaikat sijaitsevat lähellä kisakeskusta.
Keurusselän Soutajat toivottaa kaikki soutajat tukijoukkoineen tervetulleeksi Keuruulle.

