HELSINGIN SOUTUKLUBI ry. ja JOUTELE ry.
Kaisaniemenranta – 00100 Helsinki

TERVETULOA KULOSAAREN YMPÄRISOUTUUN 2.9.2017
YLEISTÄ
Kilpailujen varikko- ja toimistoalue sijaitsee osoitteessa Kaisaniemenranta 11. Vene- ja
trailerivarikko sijaitsevat Kaisaniemen puiston puolella.
KILPAILUOHJELMA
9:00

Infopiste avautuu

10:15

Naisten sarjan perämiesinfo lipputangon luona, venevajan vieressä

11:00

Naisten sarjan lähtö

11:50

Yleisen sarjan perämiesinfo lipputangon luona, venevajan vieressä

Noin 12:20 Naisten palkintojenjako venevajan pihalla
13:00

Yleisen sarjan lähtö

Noin 15:00 Yleisen sarjan palkintojenjako venevajan pihalla
Lähdöt tapahtuvat minuutin välein.
JOUKKUEEN SAAPUMISILMOITUS KISAPAIKALLE
Kisojen infopiste on venevajan pääoven läheisyydessä. Täältä saat joukkueen kilpailunumeron sekä
tietoa muista kilpailua koskevista asioista. Palauttamattomasta tai rikotusta kilpailunumerosta
laskutetaan venekuntaa 30 eurolla. Venenumeroa ei saa taittaa. Joukkueen tulee kirjautua
saapuneeksi infopisteessä.
VENELUOKAT
Kilpailu soudetaan Soutuliiton sääntöjen mukaisella kirkkoveneellä. Penkkiratkaisu on vapaa.
VARIKKOALUE
Varikkoalue sijaitsee 100 m venevajalta Pitkänsillan suuntaan. Venetrailerin kanssa kilpailualueelle
kannattaa saapua Hakaniemen suunnasta. Venetrailerit on pysäköitävä Kaisaniemen puiston
puolella sijaitsevan koripallokentän viereen hiekkakentälle. Ajotielle trailereita ei ole lupa jättää.
Henkilöautoille ei ole alueesta johtuen pystytty varaamaan erillistä pysäköintialuetta, vaan
niiden paikoitus tapahtuu julkisille paikoille omalla vastuulla.
Pysäköintipaikkoja löytyy rajallisesti mm. Kaisaniemenrannan kadun varresta sekä kadun päässä
olevalta pieneltä pysäköintialueelta. Aluetta valvoo Helsingin kaupungin pysäköinninvalvonta!
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Alueen lähellä olevia kadunvarsipaikat on merkitty oheiselle kartalle
http://www.hel.fi/static/hkr/pysakointi/kantakaupunkipysakointikartta.pdf
Alueen läheisyydessä sijaitsee lisäksi useita pysäköintihalleja, joista edullisinta pysäköintiä tarjoaa
Hakaniemen torin alla oleva Areena Center
http://www.arenacenter.fi/arena-center/hakaniemi/pysakointi-hakaniemessa/

VENEIDEN VESILLELASKU
Veneiden vesillelasku tapahtuu veneet pysäköintipaikalta tien yli työntäen laskuliukuun. Paikalla
on liikenteen ohjaus. Veneiden laskupaikka on ajotien toisella puolella ja on suositeltavaa laskea
veneet ”lihasvoimin” trailerin avulla tai kantaen. Järjestyksen säilymiseksi ja veneiden laskun
nopeuttamiseksi autoa ei saa käyttää venetraileria laskiessa.
SUIHKU JA SAUNA
Kallion uimahalli, Helsinginkatu 25. Opastus infopisteessä, jossa on myös karttoja jaossa.
BUFFETTI
Ranta-alueella on kilpailun ajan myyntipiste, josta saa mm. kahvia, virvokkeita, makkaraa ja
leivonnaisia.
REITTISELVITYS JA TURVALLISUUS
Kilpailureittinä on perinteinen Kulosaaren kierto. Matkaa kertyy noin 11 km. Lähtö tapahtuu
venevajan edessä olevalta laiturilta (kiinteä lähtö).
Reitti kulkee seuraavasti: Kaisaniemenlahdelta Hakaniemen siltojen ali Sompasaaren kärkeen,
josta Korkeasaaren ja Mustikkamaan välistä sillan ali Wihurin linnan ohi kohti Tullisaarta. Tästä
Kulosaaren sivua pitkin kohti Itäväylää Naurissalmen sillan ali. Kulosaaren sillalle soudettaessa on
Kulosaaren hautausmaana oleva pieni Leposaari kierrettävä. Sillan alituksen jälkeen soudetaan
noin kilometri Sompasaaren kärkeen, josta käännytään kohti Hakaniemen siltoja. Maaliin on vielä
matkaa 1,5 km. Maalilinja on soutuvajan edessä lippulinjalla. Reitin puoliväli asettuu kutakuinkin
Naurissalmen sillalle.
Soudun aikana ovat ehdottomina seuraavat säännöt: Laivaliikenteelle ja aikataulun mukaisesti
kulkevalle lauttaliikenteelle (mm. Korkeasaareen kulkevat lautat) on annettava esteetön kulku.
Niiden väistö tapahtuu vähänkin ahtaissa tilanteissa laivan peräpuolelta.
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Startin jälkeen poistuminen Kaisaniemenlahdelta tapahtuu vanhan sillan keskiaukosta. Paluu
tapahtuu sillan Hakaniemen puoleisesta aukosta. Näin menetellään, jotta vältytään kolareilta
muun veneliikenteen kanssa. Jos venekunta käyttää väärää aukkoa, sakotetaan joukkuetta tästä
10 sekunnilla.
Hitaamman veneen on annettava suosiolla nopeammalle venekunnalle
ohitusmahdollisuus. Huom! Osallistujat osallistuvat soutuun omalla vastuullaan. Joukkueiden
vetäjien vastuulla on tarkistaa joukkueensa uimataito ja terveystilanne. Sairaana ei saa soutaa.
OSANOTON PERUMINEN
Osanoton voi perua 24 h ennen kilpailun alkua. Mikäli ennakkoilmoittautunut joukkue ei saavu
kilpailupaikalle, ilmoittautumismaksu peritään täysimääräisenä.
LISÄTIEDOT
Kirsi Turpeinen, puh. 050-3383199
- ILOISTA JA REIPASTA KILPAILUMIELTÄ -

