Puulan Soutu – Kirkkoveneiden SM 2017 12.-13.8.2017

KILPAILUOHJE

Säännöt

http://www.melontajasoutuliitto.fi/lajit/puuvenesoutu/puuvenesoudun-teknisetsaannot/

Tuomarineuvosto

Kilpailun johtaja
Ylituomari
Maalituomari
Sihteerit

Ilmo Lahikainen
040 555 8393
Raimo Uljanoff
040 503 5809
Patrik Ekroos
Sari Ikonen (12.8.)
045 131 2216
Titta Väyrynen (13.8.)
040 586 7406
+ kaksi seurajäsentä (ei järjestäjäseurasta eikä kilpailijoita)

Aikataulu
Lauantaina 12.8.
8.00
Kilpailukeskus ja puhvetti avataan
8.00
Tuomarineuvosto kokoontuu
8.45
Perämiespalaveri kokoontuu
Heti perään reitin opastusajo
10.00
SM Naiset 2 000 m väliaikalähtönä
11.30
SM Miehet 2 000 m ”
13.00
SM Naiset 10 000 m ”
14.30
SM Miehet 10 000 m ”
17.00
Tuomarineuvosto kokoontuu
17.30
Palkintojen jako
18.00
Kilpailukeskus ja puhvetti suljetaan

Sunnuntaina 13.8.
8.00
Kilpailukeskus ja puhvetti avataan
8.00
Tuomarineuvosto kokoontuu
9.00
Perämiespalaveri kokoontuu
Heti perään reitin opastusajo
10.00
SM Seka 2 000 m väliaikalähtönä
13.00
SM Seka 10 000 m ”
14.30
Tuomarineuvosto kokoontuu
15.00
Palkintojen jako
15.30
Kilpailukeskus ja puhvetti suljetaan

Kilpailutoimisto

Joukkueet ilmoittautuvat kisatoimistossa (Satamatie 22), jossa joukkueiden
miehitys ja lisenssiasiat tarkistetaan. Ilmoittautumisen yhteydessä perämiehet
saavat reittikartat, käsiohjelman sekä veneiden numerot. Numerot palautetaan
toimistoon.

Lisenssit

Lisenssit tarkistetaan ennen kisoja viikon alussa SMSL:n listojen mukaan.
Mikäli lisenssi maksetaan kisaviikolla, nimi ei näy listoilla. Silloin maksu on
voitava todistaa kuitilla. Kisatoimistosta voi ostaa kertalisenssin 32 e, joka
oikeuttaa yhteen lähtöön.

Venekatsastus

Kilpailuveneitä katsastetaan ennen kilpailuja pistokokein, ja kilpailun jälkeen
katsastetaan mitalisijoille yltäneet veneet.

Perämiehet

Perämiehet kokoontuvat kipparikokoukseen kilpailutoimistoon, jossa
tarkistetaan heidän perämieskorttinsa ja hätäliput. Välittömästi
kipparikokouksen jälkeen perämiehet kyyditetään reitit läpi.

Lähtöjärjestys

Koska veneitä per lähtö on vähemmän kuin kymmenen, lähtöjärjestys
arvotaan.

Lähtöpaikat ja maali

2 km:n matkojen lähtöpaikka sijaitsee Suurolansaaren niemessä ja maali
Meijerinlahdella lähellä torin rantaa.
10 km:n matkojen lähtöpaikka sijaitsee torin rannassa. Reitti tekee Ruoveden
selällä lenkin, joka soudetaan kahteen kertaan. Kääntöpaikka on torin
rannassa ja maali on sama kuin 2 km:n matkoilla. Soutureittien kartat löydät
tämän ohjeen lopusta.

Väliaikalähtö

Lähtö tapahtuu 2 minuutin välein. Lähettäjä pitää kiinni veneestä, ja kellomies
lukee selvästi ”yksi minuutti, 30 sekuntia, 10 sekuntia, 5, 4, 3, 2, 1, veto”.
Valkoinen lippu tarkoittaa hyväksyttyä lähtöä, punainen lippu ja pillin vihellys
hylättyä. Veneen on palattava takaisin perä edellä lähtöpaikalle, kunnes
lippumies hyväksyy paluun ja liputtaa valkoisella, jolloin vene voi lähteä
uudelleen. Suoritusaika lasketaan varsinaisesta lähtöajasta.

Kilpailun kulku

Saavuttajalla / ohittajalla on etuajo-oikeus. Edellämenijän on siirryttävä syrjään,
kun saavuttaja on noin kolmen venemitan päässä. Peesaus on kielletty. Vene
on maalissa, kun veneen keula leikkaa maalilinjan. Lue lisää:
http://www.melontajasoutuliitto.fi/lajit/puuvenesoutu/puuvenesoudun-teknisetsaannot/

Tarkkailuveneet

Vahtiveneiden miehistöt seuraavat kilpailuveneitä, reitillä pysymistä ja auttavat
hätätapauksissa. Huviveneliikenne pysäytetään kilpailusuoritusten ajaksi ja
päästetään kulkemaan lähtöjen välissä.

Tulokset

Tulokset laitetaan lmoitustaululle torille sekä nettiin.

Protestit

Protestiaika on 30 min viimeisen veneen maaliin tulosta. Protesti tehdään
kirjallisesti ja tuodaan kisatoimistoon tuomarineuvoston käsiteltäväksi.
Protestista tulee ilmetä ilmoittajan seura ja nimi, protestin aihe, päiväys ja
kellonaika ja allekirjoitus. Protestin hinta on 50 e.

Turvallisuus

Ensiaputaitoinen henkilö päivystää kisatoimiston läheisyydessä ja antaa apua
pienemmissä kolhuissa. Tutustu tapahtuman pelastussuunnitelmaan.

