39. Pirkan Soutu lauantaina 29.7.2017
Puuveneiden keskipitkän matkan SM-kisan osallistujille
Tervetuloa mukaan Pirkan Soutuun! Tapahtuma-alueena toimii Tampereen Soutukeskus
osoitteessa Hatanpäänkatu 6, Tampere. Trailerien kanssa saapuvat autot ohjataan Metso
Mineralsin parkkialueelle, josta tarvittaessa ajo traileriliuskalle.
Perjantaina veneen rantaan tuovien kannattaa käyttää vene virallisen mittauspisteen kautta jo
illalla. Näin toimiessanne teidän ei tarvitse enää kisan jälkeen tuoda venettä mahdolliseen tuomarin
osoittamaan mittaukseen.

Venenumero ja -kortti kisakansliasta
Venenumero annetaan sinulle kisakansliasta. Samalla saat venekortin, josta löydät mm.
reittikartan, yhteystiedot ja ohjeet hätätilanteita varten. Mahdolliset puutteelliset osanottajatiedot
(venekaavake) voi palauttaa kisakansliaan myös kisan jälkeen.
Osallistujalista
Venenumeroilla varustetun osallistujalistan voit tulostaa kotisivuilta www.pirkankierros.fi
GPS-seuranta
Osa SM-sarjan veneistä varustetaan gps-seurantalaitteilla. Lista seurattavista julkaistaan
kotisivuillamme perjantaina 28.7. ja seuranta löytyy osoitteesta www.gpsseuranta.net
Seurantaan valitut venekunnat noutavat GPS-laitteet kisakansliasta lauantaiaamuna ennen starttia.
Lähtöjärjestely ja odotusalue
Klo 9.55 pienveneet siirtyvät Viinikanlahden poukamaan odotusalueelle. Liikkuminen venelaiturien
länsipuolella on kielletty tämän jälkeen.
Odotusalueelta starttiviivalle siirrytään vasta oman veneluokan starttiaikaan. Lupa annetaan
lähtöjärjestely-valvontaveneestä.
Startit tapahtuvat klo 10.00 alkaen järjestyksessä
 SM-parisoutajat
 SM-vuorosoutajat
 SM-yksinsoutajat
 Kuntosoutu- ja kajakkisarjat; myös Airon män
Startti tapahtuu vasta, kun kaikki veneluokan veneet ovat lähtöviivalla. Seuraava veneluokka siirtyy
lähtöviivalle vasta edellisen lähdön jälkeen! Kuuntele lähtöjärjestely-valvontaveneen ohjeistusta!

Lähtölinja
Lähdössä pohjoisen puoleinen raja
sijaitsee Ratinansillan itäisellä puolella.
Näin estetään pienveneiden ajautuminen
mahdollisesti sillan alta Laukontorilta
lähtevän reittiliikennelaivan väylälle
lähtöhetkellä. Pohjoisrannasta starttaavat
eivät myöskään pysty hyödyntämään
mahdollisia Laukonsuvannosta tulevia
virtauksia (kosken juoksutus suljetaan
kisapäiväksi). Kuten kartasta näkyy,
etelärannan puolelta, aallonmurtajan
edestä starttaamalla hyödynnät sen sijaan
30 metriä soutumatkassa. Kääntöpoijut
eivät millään tavoin osoita lähtölinjaa.

Kääntöpaikan poijut
Kolme kääntöpoijua asetellaan niin, että ne ulkokautta kierrettäessä syntyy mahdollisimman laaja
kaari. Näin estetään mahdolliset kolaroinnit liian tiukassa kääntöpaikassa. Keskimmäinen poiju
tuodaan katsojien iloksi mahdollisimman lähelle soutukeskuksen rantaa, aallonmurtajan eteen.
Kääntöpoijut eivät millään tavoin osoita lähtö- tai maalilinjaa.

Maalilinja
Toisella kierroksella maaliin soudettaessa kääntöpaikan poijuja ei kierretä.
Maalilinjana toimii ajanottokopista suora linja aallonmurtajaa pitkin Ratinansillan läntiselle rannalle.
Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että maalin saavutat ohittaessasi aallonmurtajan. Kääntöpoijut
eivät millään tavoin osoita maalilinjaa.
Palkintojenjako
Palkintojenjako järjestetään aikaisintaan puoli tuntia viimeisen SM-soutajan tultua maaliin
(protestiaika). SM-sarjoissa palkitaan SM-mitalein kunkin sarjan kolme parasta. Kaikki maaliin
tulleet palkitaan Pirkan Soutu -mitalein.
Oheispalvelut
Soutusaunat ovat lämpimänä koko päivän.
Kauppahallin Kotiruoka pystyttää ruokakojunsa kisakeskuksen pihaan, jossa tarjotaan kaikille
soutajille osanottomaksuun kuuluva keittolounas soudun jälkeen. Lounaan saat osanottomitalia
näyttämällä. Tarjolla on kanakeittoa leivän ja levitteen kera, kasvisversio löytyy myös. Myynnissä
on lisäksi kahvia, virvokkeita, lettuja ym. purtavaa. Myös yleisö voi nautiskella lounaasta ja muista
herkuista maksua vastaan.
Pirkansoutajille tarjoutuu mahdollisuus tutustua Pyhäjärven aaltoihin myös uiden, kun perinteikäs
Viikinsaaren ympäriuinti kutsuu polskimaan sunnuntaina 30.7. Pirkan Soudun osanottajille on
luvassa erikoispalkinto, jonka saat suoritusmitalia näyttämällä! Jälki-ilmoittautuminen on
mahdollista sunnuntaina klo 12.30–13.15. Lisätiedot tapahtumasta: www.tatu.fi/viikinsaari-2017

