COASTAL KESTÄVYYSMATKAN SM-KILPAILUT HANGOSSA 1.10.2022
•

Kilpailupaikka: Merikatu 1, 10900 Hanko

•

Järjestäjä: Melonta- ja soutuliiton coastal jaosto. Hangö Segel Förening
paikallinen toimija
Kilpailusarjat ja matkat

•

•

Yleinen C1X (M/N) ja C2X (M/N/sekapari) sekä samat nuorille U19.
Masters 50+ C1X (M/N) ja C2X sekapari.

•

Luokissa SM-arvo jos vähintään 3 venekuntaa

•

Aikataulu tarkentuu osallistujien mukaan. Kilpailu alkaa klo10

•

Lähtö sekä maaliin tulo vesillä lähtö/maalilinja ylittäen

Yleinen kilpailusarja kilpailumatka on n. 5,7km, joka merkitty poijuilla. Nuorten
ja masters kilpailumatka n. 3,7km, joka on sama rata lyhennettynä.
Ilmoittautuminen ja kilpailun kulku

•

Ilmoittautuminen starttiin.fi 25.9. mennessä. https://starttiin.fi

•

Ilmoittautumismaksu 20euroa/yksikkö ja 40euroa/kaksikko

•

Kilpailu soudetaan joko omalla veneellä tai vuokrakalustolla. Paikan päällä on
vuokrattavissa sekä C1X ja C2X. Veneiden vuokrauksesta sovittava etukäteen
seurojen kanssa. Tako: Leo yksikkö & kaksikko perttu.kivimaki@gmail.com ; KeU
Leo ja Swift kaksikko ja Leo yksikkö pena@quiske.fi ; NRC Leo yksikkö ja kaksikko
Pedropietilainen@outlook.com
;
Espoon
soutajat
Swift
kaksikko
hanna.neugebauer@hotmail.com

•

Kaikki sarjat suoritetaan sarjakohtaisina yhteislähtöinä, sarjoja voidaan myös
yhdistellä. Tarvittaessa järjestetään useita lähtöjä per sarja, kuitenkin
maksimissaan neljä lähtöä per sarja. Useamman erän tapauksessakin kilpailijat
soutavat
vain
yhden
erän
ja
sijoitukset
ratkaistaan
aikojen
perusteella, ts. erillisiä alkueriä ja finaaleja ei järjestetä. Sarjojen osallistujat
pyritään jakamaan (veneiden käytöstä riippuen) saman tasoisiin eriin.

•

Järjestää SMSL coastal-jaosto, käytännön järjestelyistä vastaa HSF (Hangö
Segelförening RF)

•

Kilpailussa noudatetaan Suomen Melonta- ja Soutuliiton sääntöjä.

•

Kilpailijoiden käyttöön on varattu HSF Marinen suihku ja WC-tilat Hangon
Itäsatamassa.
Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry, Valimotie 10, 00380 HELSINKI
www.melontajasoutuliitto.fi

•

Kilpailujen ulkopuolella jokamiessarja n. 3,7km U/masters-rata. Halukkaille
järjestetään mahdollisuus joko yksiköllä tai kokeneen soutajan kanssa kaksikolla
radan kierto. Ilmoittautuminen sähköpostilla: ville.ekroos@rontgentekno.fi
Osallistumismaksu 25euroa sisältää venevuokran. Kokeile, innostu ja rakastu
coastal-soutuun. Jokamiesluokan soutajat osallistuvat omalla vastuulla kera
voimassaoleva vakuutus.

•

Lisätietoja kilpailuista antaa ville.ekroos@rontgentekno.fi ja
saija.pihkanen@solheds.com

•

Kilpailujen päätuomarina toimii Jari Rantamäki

Kiitos yhteistyökumppaneille tuesta kilpailujen järjestämistä varten

Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry, Valimotie 10, 00380 HELSINKI
www.melontajasoutuliitto.fi

