KILPAILIJAN OHJE – Tuusulanjärven SM-kisat, pienveneiden pikamatkat
Tapahtuma-alue
Tapahtuma-alueena toimii Hotelli Gustavelund Tuusulanjärven eteläpäässä. Osoite on Kirkkotie
36, Tuusula. Kilpailijat, huoltajat ja yleisö voivat pysäköidä Gustavelundin pysäköintialueiden
lisäksi Keski-Uudenmaan Ammattioppilaitoksen (KEUDA) parkkipaikalle, sekä kirkon
parkkipaikalle, joka sijaitsee kirkkoa vastapäätä (samalla puolella Kirkkotietä, kuin KEUDAn
parkkipaikka).
Pysäköinti on sallittu ainoastaan merkityillä paikoilla. Huomioithan, ettei teiden varsia ja kirkon
viereistä parkkipaikkaa ole varattu kilpailukäyttöön. Seuraa opasteita ja liikenteenohjaajien
neuvoja saapuessasi paikalle.
Kisasuorituksia voit seurata ranta-alueilta. Gustavelundin laituri on tarkoitettu ainoastaan
kisajärjestäjien käyttöön.
Kisakanslia sijaitsee Gustavelundin alakerrassa. Helpoiten pääset kisakansliaan rannan
puolelta. Kisakanslia palvelee seuraavasti:
Perjantaina 18:00 – 20:00
Lauantaina 9:00 – n. 18:00 (palkintojen jaon päättymiseen saakka)
Sunnuntaina 8:30 – n. 17:00 (palkintojen jaon päättymiseen saakka)

Veneiden lasku ja säilytys
Veneiden säilytys- ja laskupaikka on Gustavelundin ja Tuusulan kirkon välissä olevalla
hiekkarannalla. Veneen kuljetus laskupaikalle on sallittu, mutta laskun jälkeen autot ja trailerit
tulee välittömästi siirtää pysäköinnille varatuille alueille. Laskupaikalla on järjestäjien avustajia
opastamassa ja auttamassa veneiden laskussa. Noudata avustajien ja liikenteenohjaajien
neuvoja liikkuessasi veneenlaskupaikalla.
Veneiden katsastus tapahtuu niin ikään laskupaikan yhteydessä.
Veneiden laskupaikkaa suositellaan käytettäväksi myös soutajien vaihtopaikkana yhteiselle
kalustolle.
Venenumero
Venenumero noudetaan kisakansliasta ja se tulee olla kiinnitettynä veneen keulaan
kilpailusuorituksen aikana. Numero palautetaan kilpailusuorituksen jälkeen kisakansliaan.
Palauttamattomista venenumeroista peritään 10 euron suuruinen maksu.
Venenumeron lisäksi saat ohjekortin, jossa on kerrottu 1000 metrin tarkemmat lähtöohjeet.
Kiinnitä venenumero veneen keulaan siten, että numero näkyy kokonaisuudessaan
(numerolapun alareuna veneen partaan yläreunan tasalla tai mielellään hieman yläpuolella).
Mikäli olet maksanut lisenssimaksun vasta kilpailua edeltävällä viikolla, varaudu näyttämään
kuitti tai muu todiste venenumeroa noutaessasi.
Lähtöluettelo
Kilpailuviikonlopun alustavat lähtöluettelot on julkaistu kilpailun kotisivuilla
www.tuusulanjarvensm.fi.
Viralliset lähtöluettelot löytyvät kilpailun kotisivuilta ja tapahtuma-alueen ilmoitustaululta
perjantaina 26.8 klo 18.00 mennessä.
Mahdolliset lähtölistaan vaikuttavat sairastumiset tms. pitää ilmoittaa kilpailukansliaan
kilpailupäivän aamuna tuntia ennen tuomarikokouksen alkua, lauantaina klo 9.30 ja
sunnuntaina klo 8.30. Muutokset käsitellään tuomarikokouksessa.
Harjoittelu- ja verryttelyalue
Harjoittelu- ja verryttelyalue on järven eteläpäässä, veneiden laskupaikan välittömässä
läheisyydessä. Sprinttikisassa verrytellä voi myös lähtölaiturin pohjoispuolella, jonne
siirtyminen tapahtuu ainoastaan järven länsirantaa pitkin.
Kilpailurata suljetaan kilpailun käyttöön puoli tuntia ennen kisan alkamista. Kilpailun aikana
maalin (maalipoijujen) läpi soutaminen ja kilpailuradalla verryttely on kielletty.

OHJEET LÄHTÖIHIN
Molempien kilpailupäivien lähdöt tapahtuvat ponttoonilaiturilta. Sprinttikilpailun lähtöön
soudetaan kilparadan länsipuolelta. Maalin (maalipoijujen) läpi soutaminen kumpanakin
kilpailupäivänä on sallittu ainoastaan oman kilpailusuorituksen aikana.

LÄHTÖ 1000 m:lle (la 27.8)
Lähtölaiturissa on kaksi vierekkäistä lähtöpaikkaa (rataa), jotka on merkitty kirjaintunnuksilla
A ja B. Lähtöpaikka A on venekunnille, joilla on parittomat kilpailunumerot. Lähtöpaikka B on
venekunnille, joilla on parilliset kilpailunumerot. Veneiden lähtöväli on 30 sekuntia ja kunkin
lähtöpaikan veneiden lähtöväli on yksi minuutti. Lähdöt tapahtuvat lähtöluettelon mukaisesti.
LÄHTÖ 5 km / 10 km (su 28.8)
Käytössä on yksi lähtöpaikka. Venekunnat lähtevät lähtöluettelon mukaisessa
numerojärjestyksessä. Lähtöväli on yksi minuutti.

Yleiset lähtöohjeet
Kilpailuveneiden tulee ryhmittyä lähtöjärjestykseen oman lähtöpaikkansa taakse noin viisi (5)
minuuttia ennen lähtöaikaansa. Vene siirtyy lähtöpaikalle edellisen kilpailijan lähdettyä
toimitsijan ohjauksen mukaisesti. Toimitsija pitää kiinni veneen perästä lähtöhetkeen saakka.
Lähtökäsky: Toimitsija ilmoittaa lähtöön olevan ajan 30 sek ja 10 sek, jolloin hän nostaa
valkean lipun ylös. Edelleen hän lukee 5, 4, 3, 2, 1 ja VETO, jolloin lähtö tapahtuu. Hyväksytty
lähtö liputetaan valkoisella lipulla.
Varaslähtö: Jos vene irtoaa kiinnipitäjästä liian aikaisin, kiinnipitäjä huutaa kuuluvasti
TAKAISIN. Lisäksi epäonnistunut lähtö näytetään punaisella lipulla ja ilmoitetaan pillin
puhalluksella. Veneen on palattava perä edellä lähtölinjalle, kunnes paluu hyväksytään ja
annetaan lähtölupa valkoisella lipulla. Lähtöaika lasketaan varsinaisesta lähtöajasta. Ellei
venekunta palaa, sen suoritus hylätään.
Lähdöstä myöhästyminen: Ilman hyväksyttyä syytä (tuomarineuvosto hyväksyy)
myöhästyneen aika lasketaan varsinaisesta lähtöajasta. Jos lähtö siirtyy kilpailuteknisestä
syystä, uusi lähtöaika huomioidaan tuloksessa.
Maali
Maalilinja on merkitty kiinteästi rantaan sekä maalipoijuilla. Saadakseen hyväksytyn
kilpailutuloksen on maaliin soudettava maalipoijujen lävitse. Ajanotto tapahtuu sähköisesti
rannalla olevasta tulospalveluvaunusta, kun veneen keula ylittää maalilinjan.
Normaalimatkan kilpailussa maalilinja ylitetään ainoastaan maaliin tultaessa. Toiselle
kierrokselle (10 km kilpailu) lähdetään kiertämällä reittikarttaan merkityt kääntöpoijut.
Tulokset
Kilpailuviikonlopun viralliset tulokset julkaistaan tapahtuma-alueen ilmoitustaululla ja kilpailun
kotisivuilla kummankin kilpailupäivän päättymisen jälkeen.
Kilpailijoilla ja yleisöllä on mahdollisuus seurata kilpailuja myös on-line tulosseurannan avulla.
Seurantaohjeet löytyvät kilpailun kotisivuilta, ilmoitustaululta ja kisakansliasta.
Peseytyminen
Kilpailijoiden peseytymistilat sijaitsevat Gustavelundin alakerrassa. Myös sauna on
käytettävissä. Pyyhkeitä ei ole tarjolla talon puolesta soutajille, joten ota oma pyyhe mukaan.
Palkintojenjako
Palkintojenjako järjestetään molempina päivinä aikaisintaan puoli tuntia viimeisen kilpailijan
tultua maaliin (protestiaika).

Aikataulu
Lauantai 27.8.
10.45 Tuusulan SM-soutujen avaus. Avaussanat Tuusulan kasvatus- ja
sivistystoimenjohtaja Esa Ukkola
11.00 Kilpailut käynnistyvät yksinsoudun starteilla. Tämän jälkeen vuoro- ja parisoutulähdöt.
Matkana 1000 m.
Noin 17.30 Palkintojen jako (aikaisintaan 30 minuuttia sarjan viimeisen maaliintulon jälkeen).
Show dance ryhmä McDanze esiintyy palkintojen jaon yhteydessä.
Sunnuntai 28.8.
10.00 Kilpailut käynnistyvät yksinsoudun starteilla. Tämän jälkeen vuoro- ja parisoutulähdöt.
Matkoina 10 km (nuorilla 5 km).
Noin klo 16.40 Palkintojen jako (aikaisintaan 30 minuuttia sarjan viimeisen maaliintulon
jälkeen).
Oheispalvelut
Gustavelund tarjoaa maittavaa ruokaa sekä sisätiloissa että terassilla.
Alueella myös runsaasti erilaisia ruokailu- ja majoitusvaihtoehtoja, katso tarkemmin
https://tuusulanjarvensm.fi/palvelut/
Pelastussuunnitelma
Pelastussuunnitelma on nähtävissä kisakansliassa.
Yhteystiedot
Kilpailun kotisivujen osoite:
Kisakanslia
Kilpailun johtaja

www.tuusulanjarvensm.fi
Piia Auranen 050-469 5574
Pertti Syrjälä 040-744 3805

Tuomarineuvosto
Ylituomari
Maalituomari
Kilpailun johtaja
Kilpailupäälliköt
Osallistuvan Seuran edustaja
Osallistuvan Seuran edustaja
Tuomarineuvoston sihteeri

Veikko Kivelä
Jukka Paananen
Pertti Syrjälä
Kai Lehtinen / Matti Salo
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Tervetuloa Tuusulanjärven SM-kisoihin!

