KIRKKOVENEIDEN KESKIMATKAN JA PIENVENEVIESTIN SMKILPAILUT 11-12.6.2022
Tampereen soutuseura Takon Soutajat toivottaa soutajat tervetulleiksi soutukauden
2022 ensimmäisiin kirkkovene ja pienveneviesti SM-kisoihin.
Kirkkoveneiden Keskimatkan SM-kilpailut 11. -12.6.2022
Kilpailupaikka: Tampereen Soutukeskus, Hatanpäänkatu 6, Tampere.
Ajankohta: Naisten ja Avoimen sarjan SM-kilpailu la 11.6.2022 ja Sekasarjojen
(Avoin/Nuoret) SM-kilpailut su 12.6.2022.
Kilpailumatka: Kirkkoveneiden keskimatkan SM-kilpailut soudetaan väliaikalähtönä
kahtena noin 12,5 km pituisena lenkkinä Tampereen Pyhäjärvellä. Kilpailumatka on noin
25 km. Nuorten sarjassa kilpailumatkana on yksi kierros ja matka on noin 12,5 km.
Reittikuvaus: ”Viinikanlahti - Pyynikinsaaret - Saunasaari - Selkäsaari - Viinikanlahti”.
Lähtö Soutukeskuksen laiturista kohti Pyynikinsaaria, jotka kierretään myötäpäivään.
Saunasaari ja Pirkan Soudusta tuttu Selkäsaari kierretään vastapäivään, minkä jälkeen
palataan takaisin kohti Viinikanlahden kääntöpaikkaa/maalia. Toisella kierroksella
reittivalinta Selkäsaaresta Viinikanlahden maaliin on vapaa (ei tarvitse kiertää
kääntöpoijuja). Reittikartta on liitteenä.
Aikataulu: Kilpailukanslia avataan la 11.6. ja su 12.6.2022 klo 8.00. Venenumerot ovat
haettavissa kilpailukanslian auettua. Perämieskokoukset järjestetään soutukeskuksen
pihan veneenlaskupaikan läheisyydessä klo 8.45 (la ja su) ja klo12.15 (la, Avoin sarja).
Kilpailuun osallistuminen edellyttää perämieskokoukseen osallistumista. Perämiehillä on
oltava mukanaan voimassa oleva perämieskortti.
N kirkkovene SM-sarjan väliaikalähtö 11.6 2022 alkaen klo 9.30.
A kirkkovene SM-sarjan väliaikalähtö 11.6.2022 alkaen klo 13.00.
S kirkkovene SM-sarjojen (Yleinen, alle 23-v) väliaikalähtö 12.6.2022 alkaen klo 9.30.
Palkintojen jako: kun protestiaika on kulunut ja tuomarineuvosto on vahvistanut kilpailun
lopulliset tulokset (noin 40 min sarjan viimeisen veneen maaliintulon jälkeen).
Kirkkoveneiden vesille laskut / nostot soutukeskuksen veneidenlaskurampeilta.
Parkkipaikat trailereille ja autoille ovat soutukeskuksen läheisyydessä olevilla Metson
parkkipaikoilla (rannan puoleiset parkkipaikat).

Soutukeskukselta löytyvät naisten ja miesten pukeutumistilat/suihkut. Suihkutilojen välissä
oleva sauna on yhteiskäytössä.
SM-sarjaan osallistuvilla joukkueen soutajilla tulee olla voimassa oleva Melonta- ja
Soutuliiton kilpailulisenssi jo ilmoittauduttaessa.
Kilpailulisenssi tulee hankkia etukäteen henkilökohtaisesti Suomisportjärjestelmästä.
Kilpailunjohtajana toimii Timo Pitkänen Takon Soutajista.
Ilmoittautuminen: Ilmoittautumiset Starttiin.fi -palveluun viimeistään tiistaina 31.5.2022
klo 24.00 mennessä.
Osallistumismaksu 300 € / kirkkovene tulee maksaa 31.5.2022 klo 24.00 mennessä
Takon Soutajien tilille FI2557300820295141
Lisätietoja saa Takon soutajien toimistosta takonsoutajat@takonsoutajat.fi, puh.
050 3701160 tai SM-kilpailujen järjestelytoimikunnan puheenjohtajalta Timo Pitkäseltä
timo.pitkanen@takonsoutajat.fi

Pienveneviestin SM-kilpailu la 11.6.2022
Pienveneviestissä on kuusi erilaista osuutta (kts. puuvenesoudun säännöt), jossa yhden
osuuden pituus on noin 2 km. Sama henkilö voi soutaa pienpuuveneviestissä vain yhden
osuuden ja vain yhdessä joukkueessa.
Kilpailupaikka: Kaukajärven Soutu- ja Melontastadion, Tampere (Kangasalantie 76).
Ajankohta: Pienveneviestin SM-kilpailu la 11.6.2022 klo 18.30.
Kilpailumatka: Kuusi kertaa n. 2 km:n osuus, kokonaismatka n. 12 km.
Reittikuvaus:
Kilpailu toteutetaan ”sukkulaviestinä” Kaukajärven soutu- ja melontastadionilla. Lähtö- ja
maalialueena toimii radan Tampereen puoleinen pää. Kangasalan suuntaan
soudettaessa (osuudet 1, 3 ja 5) käytetään stadionista katsottaessa kahta
kauimmaisinta rataa ja Tampereen suuntaan soudettaessa (osuudet 2, 4 ja 6)
käytetään stadionista katsottaessa kahta lähimmäisintä rataa.
Kilpailun ensimmäisellä osuudella on mahdollisuus käyttää myös kahta lisärataa riippuen
joukkueiden osallistumismäärästä (tarvittaessa käytetään lähtöporrastusta edellisvuoden
pienveneviestin sijoituksien perusteella).

Keskimmäiset Souturadat muodostavat ns. turva-alueen ja siellä soutaminen
kisojen aikana on ehdottomasti kiellettyä!
Souturadoilla voi lämmitellä klo 18.15 saakka, minkä jälkeen souturata-alue
suljetaan. Lämmittelyssä saa käyttää Kangasalan suuntaan soudettaessa
stadionista katsottaessa kahta kauimmaisinta rataa ja Tampereen suuntaan
soudettaessa käytetään stadionista katsottaessa kahta lähimmäisintä rataa (kierto
vastapäivään, käytetään vain ja ainoastaan uloimpia souturatoja).
Lämmittely klo 18.15 jälkeen tulee tehdä rata-alueen ulkopuolisella alueella.
Aikataulu: Soutustadionilla oleva kilpailukanslia avataan klo 17.00. Venenumerot ovat
haettavissa kilpailukanslian auettua.
Joukkueenjohtajien kokous pidetään klo 17.15 soutustadionin edessä ja tähän on
joukkueenjohtajilla pakollinen osallistuminen (yksi edustaja/joukkue).
Pienpuuveneitä ei saa laskea vesille Kaukajärvellä ennen kuin joukkueenjohtajien
kokous on päättynyt (melontakilpailujen takia).
Palkintojen jako: kun protestiaika on kulunut ja tuomarineuvosto on vahvistanut kilpailun
lopulliset tulokset (noin 40 min sarjan viimeisen veneen maaliintulon jälkeen).
Soutustadionin läheisyydessä ja maalialueella pienveneiden vesille laskut/nostot rannasta
tai soutulaitureilta. Autot ajetaan veneen purun jälkeen heti pois. Autojen parkkipaikkana
käytetään Kangasalantien pohjoispuolella sijaitsevaa parkkipaikkaa. Soutustadionilla
autojen ajosuuntana Tampere => Kangasala.
Vaihtoehtoinen veneiden lasku- ja nostopaikka sekä autojen pysäköinti Soutustadionia
vastapäätä olevalla rannalla katuosoite Järvikatu 3.
Kaukajärven uimarannan sauna-/pesutilojen käyttömaksu on 4€/hlö. Huomioi myös, että
saunatilat ovat tällä hetkellä remontissa ja arvioitu valmistuminen on kesäkuun
ensimmäinen viikko.
SM-sarjaan osallistuvilla joukkueen soutajilla tulee olla voimassa oleva Melonta- ja
Soutuliiton kilpailulisenssi jo ilmoittauduttaessa. Kilpailulisenssi tulee hankkia
etukäteen henkilökohtaisesti Suomisport-järjestelmästä.
Kilpailunjohtajana toimii Timo Pitkänen Takon Soutajista.
Ilmoittautuminen: Ilmoittautumiset Sporttiin.fi palveluun viimeistään tiistaina 31.5.2022
klo 24.00 mennessä.
Osallistumismaksu 180 € / joukkue tulee maksaa 31.5.2022 klo 24.00 mennessä Takon
Soutajien tilille FI2557300820295141
Lisätietoja saa Takon soutajien toimistosta takonsoutajat@takonsoutajat.fi, puh.
050 3701160 tai SM-kilpailujen järjestelytoimikunnan puheenjohtajalta Timo Pitkäseltä
timo.pitkanen@takonsoutajat.fi

