iceBREAK 2018 KOSKIMELONTATAPAHTUMAN PÄIVITETTY ENNAKOTIEDOTE
Vapaa julkaistavaksi

iceBREAK koskimelontatapahtuma 15.4.2018 klo 12-15
Helsingin Vanhankaupunginkoskella
Perinteinen, jo 18. kerran järjestettävä koskimelontatapahtuma iceBREAK tuo
huippukoskimelojat Helsingin Vanhankaupunginkoskelle kauden avauskilpailuun
15.4.2018. Tänäkin vuonna käydään kansainvälinen boatercross-kilpailu, jossa
nähdään erittäin vauhdikasta ja näyttävää koskimelontaa. Kosken sijainti Helsingin
keskustan välittömässä läheisyydessä tarjoaa hienot puitteet tapahtumalle ja kevät
onkin melkein ainoita hetkiä nähdä koskimelontaa pääkaupunkiseudulla.
Koskimelonta esittäytyy sunnuntaina 15.4.2018 klo 12-15 jo perinteeksi muodostuneessa
keväisessä koko perheen tapahtumassa Vanhankaupunginkoskella. Tapahtuman ytimenä
on näyttävä boatercross-kilpailu, jossa neljä kilpailijaa kerrallaan laskee koskea kiertäen
matkalla olevia poijuja. Melojat edustavat seuroja ympäri Suomen ja myös venäläisiä
melojia on ilmoittautunut ennätysmäärä.
Odotettavissa on kovaa kisaa paitsi miesten ja naisten yleisissä sarjoissa, myös
ikäkausisarjoissa, joissa melotaan mahdollisesti ensimmäistä kertaa miehissä myös yli 50vuotiaitten sarja yli 35-vuotiaitten miesten ja naisten sarjojen lisäksi. Junnusarjoja ei tänä
vuonna järjestetä, mutta joitain junnuja odotetaan osallistuvaksi yleisiin sarjoihin.
Runsasluminen talvi ja tämän viikon lämpimät säät lupaavat Vanhankaupunginkoskeen
runsasta virtaamaa kilpailuviikonlopulle. Ennuste näyttää lupaavaa n. 60 m3 virtaamaa
sunnuntaille, joten kilpailurata tulee olemaan haastava ja erittäin näyttävä. Odotettavissa
on siis tiukkoja crossi-lähtöjä, joissa melojat hakevat parasta linjaa pienistä
kajakkikontakteista välittämättä. Kilpailupäivän aikana saattaa olla tarjolla myös
näytösluonteista putouslaskua Vanhankaupunginkosken länsihaaran padollla.
Viime vuonna miesten kilpailun voitti Merimelojien Aarne Miettinen ja naisten sarjassa
voiton nappasi venäläinen Elena Novikova Eveliina Kallioniemen tiukasta vastuksesta
huolimatta.
iceBREAKISSA on yleisölle tarjolla huippuluokan koskimelonnan lisäksi vapaa pääsy
Tekniikan museoon. Tämä tapahtuma on saanut Helsingin kaupungin liikuntaviraston
tapahtuma-avustusta.
Tapahtumajärjestäjä: KOHINA-koskimelonta ry, www.kohinaa.com
Mediayhteydet ja haastattelupyynnöt: Jyri Hämäläinen, 040 548 1663
jyri.hamalainen@yahoo.com
Kilpailunjohtaja: Jussi Immonen, 040 574 6519, jussi.immonen@gmail.com
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TAPAHTUMATIEDOT JA AIKATAULU
Kilpailupaikka: Vanhankaupunginkoskella Tekniikan museon vieressä (osoite: Viikintie 1,
00560 Helsinki)
Järjestäjä: KOHINA ‐koskimelonta ry (www.kohinaa.com)
Tapahtuman sivut: www.icebreak.fi / https://www.facebook.com/events/610751542610100/
Tulos- ja tapahtumatiedotus kilpailun aikana Twitterissä: @kohinary
Lisätietietoa lajista: http://www.melontajasoutuliitto.fi/lajit/freestylemelonta/boatercross/
Tapahtumaan on vapaa pääsy

Aikataulu:
12:00 Kilpailu alkaa
- Kansainvälinen boatercross-kilpailu (aikalaskut klo 12.00 sekä krossilähdöt n. klo 13.30
alkaen, finaalit alustavasti klo 14 eteenpäin)
- Palkintojen jako
n. klo 15 Tapahtuma päättyy

