PIRKAN SOUDUN RETKISOUTUUN 4.8. OSALLISTUVILLE
HUOM! RETKISOUDUN KISAKANSLIA SIJAITSEE POIKKEUKSELLISESTI CAFE AIRON PUOLELLA
SOUTUKESKUKSELLA!
Keskiviikkona 4.8.2021 soudettavaan Retkisoutuun osallistuu sekä kirkko- ja pienveneitä että melojia.
Retkisoudun ajaksi järjestetään suppea vesivalvonta. Vesivalvontaveneen yhteystiedot annetaan
osallistujille ilmoittautumisen yhteydessä.

Ennen starttia osallistujat täyttävät ns. ilmokortin(venekaavake), jossa ilmoittavat
venekunnan jäsenten lisäksi puhelinnumeronsa, reittisuunnitelmansa ja
aikataulunsa.
Osallistujilta edellytetään vesitiiviisti säilöttyä puhelinta matkalle mukaan. Ilmokortin tietojen avulla
järjestäjä saa tarvittaessa yhteyden veneeseen. Retkisoudun venekunnille annetaan mukaan venekortti,
jossa on kartan lisäksi oleelliset puhelinnumerot ja perussäännöt.
Kirkkoveneiden matka on 35 km Nokian Luodon saaren ympäri. Pienveneiden ja melojien matka on
vähintään 25 km. Retkisoutu soudetaan omalla vastuulla, eikä siinä ole ajanottoa. Retkisoudun maali
sulkeutuu klo 21.
ILMOITTAUTUMINEN
Aamupäivän kirkkoveneisiin tulevien pitää olla paikalla klo 8.15 mennessä, iIltapäivän veneisiin tulevia klo
16.15. Lähtövalmistelut vievät aikaa. Lähtövarmistus ja nimenhuuto pidetään Soutukeskuksen rannassa
kirkkoveneiden luona. Osallistujat on jaettu jo etukäteen eri veneisiin ja on tärkeää noudattaa lähettäjän
antamia ohjeita, jotta kaikki veneet saadaan täytetyksi tasaisesti. Lähtö tapahtuu viimeistään klo 9.00, myös
aikaisemmin on mahdollista lähteä, mikäli joukkue on valmiina ja lähettäjältä on saatu lupa lähteä. Matkan
aikana ohjeistuksesta huolehtivat kirkkoveneiden perämiehet.
Pienveneet ja melojat voivat startata matkaan klo 8-17 täytettyään ensin kisakansliassa ilmokortin.
PIRKAN SOUDUN MITALIT
Maalissa kaikki saavat Pirkan Soudun mitalin ja osallistujatarran. Kymmenettä kertaa soutavat palkitaan
erityisellä 10-kertamitalilla. 20 kertaa soutaneet saavat kutsun Soudun päätöstilaisuuteen ja 30 kertaa
soutanut nimitetään päätösjuhlassa Pirkan Rautakouraksi. 40-kertaisia soutajia muistetaan samoin
päätöstilaisuudessa.
PYSÄKÖINTI
Pysäköinti tapahtuu Soutukeskuksen omalla parkkipaikalla; alueen ohjeistuksesta poiketen parkkiaikaa ei ole
keskiviikkona rajoitettu; osoite Hatanpäänkatu 6.
MUITA OHJEITA
Huomioikaa vaatetus sään mukaan. Helteellä on tärkeää varustautua jonkinlaisella päähineellä ja muistaa
ihon suojaus palamiselta. Sateisella säällä taas kylmä voi yllättää. Ottakaa vedenkestävään pussiin
varavaatetta ja pientä purtavaa. Kovalla tuulella huomiokaa tuulen suunta ja muuttakaa reittiä sen mukaan

turvallisemmaksi kuitenkin niin, että saatte vaaditut soutukilometrit täyteen. Sama ohje pätee sekä 35 km
meneviä kirkkoveneitä että 25 km soutavia.
HUOLTO JA PESUTILAT
Urheilujuoman/mehun saatte kanslian ulkopuolelta juomanjakopisteestä omiin pulloihin; kuntojuomana on
Maxim. Koronan takia emme lämmitä saunoja; naisille ja miehille on toki omat pukuhuoneet ja suihkut
käytössä. Myös WC:t sijaitsevat pukuhuoneissa.
TULOKSET
Tulokset julkaistaan netissä kotisivuillamme. Retkisoutu lisätään tuloksiin tapahtuman jälkeisellä viikolla,
kunhan suoritukset on saatu tarkistettua. 25:n ja 35 km:n Retkisoutu on osa Pirkan Kierrosta.
Lisätietoja puhelimitse ti-pe klo 10-15 (050 4085 111). Retkisoutupäivänä vastaamme puheluihisi klo 8.00
alkaen.

