
42. PIRKAN SOUTU 1.-2.8.2020 
COASTAL-SOUDUN PITKÄNMATKAN SM-KILPAILU 
KILPAILUKUTSU 
 
Kilpailupaikka: Tampereen Soutukeskus, Hatanpäänkatu 6, Tampere  
 
Ajankohta: Lauantaina 1.8.2020   
 
SM-Sarjat: 

SM-kilpailun kilpailusarjat ja veneluokat ovat yleisessä sarjassa C1X (M/N) ja 
C2X (M/N ja mixed).  
 
SM-kilpailun kilpailusarjat nuorten sarjassa ovat C1X (M/N) ja C2X (M/N ja 
mixed).  
 
Nuorten sarjat järjestetään SM-kilpailuissa alle 19-vuotiaille (tänä vuonna 18 
vuotta täyttäville tai nuoremmille).  

SM-sarjaan ilmoittautuvilla pitää olla voimassa oleva kilpailulisenssi. Lisenssit 
tarkastetaan ja lisenssittömät siirretään kuuluvaksi kuntosoutusarjaan. Kaikki 
sarjat perustetaan aina, mikäli sarjaan on ilmoittautunut yksikin venekunta.  

 
Matkat: 25 kilometriä, alle 19-vuotiailla 12,5 kilometriä 
 
Reitti:  nähtävillä järjestäjän kotisivuilla www.pirkankierros.fi 
 
Aikataulu:   

Pirkan Soudun ensimmäinen lähtö klo 9.30 on coastal-sarjojen yhteislähtö, jonka 
jälkeen tapahtuvat puuveneiden keskimatkan sm-sarjojen lähdöt.  

 
Palkintojen jako: 

Aikaisintaan 30 minuuttia sarjan viimeisen osallistujan tultua maaliin 
(protestiaika)  

 
Ilmoittautuminen:  

www.pirkankierros.fi: Verkkokaupassamme ilmoittautuessasi maksat 
osanottomaksusi kätevästi omilla verkkopankkitunnuksillasi.  
Mikäli haluat suorittaa osanottomaksun seuran yhteislaskutuksella, ilmoittaudu 
sähköpostitse toimisto@pirkankierros.fi  
PIRKAN SOUTU FI47 1443 3000 1140 14 
 
Ilmoittautuminen SM-sarjoihin päättyy keskiviikkona 22.7.2020 

 
Osanottomaksu: 35 euroa / henkilö 
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Osanottomaksu sisältää: 

Urheilujuoma ja mehujakelu lähdössä ja maalissa, varustesäilytys, Turvan 
tapaturmavakuutus, mitali ja vuositarra, vartioitu venesäilytys pe-la. 

 
Palkinnot: SM-sarjoissa palkitaan SM-mitalein kunkin sarjan kolme parasta venekuntaa 

erillisessä palkintojenjaossa. 
 
Mahdolliset muutokset tai osanoton peruuntuminen ilmoittautumisen jälkeen: 

Kilpailusarjaa ei saa vaihtaa ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen. 
Poikkeuksena tähän on venekunnan jäsenen sairastuminen, mikä todistetaan 
lääkärinlausunnolla. Sairastumisesta ennen soutua, osallistumisesta 
aikaisemmin ilmoittautuneen sijasta tai muista ennakkoilmoittautumista 
koskevista muutoksista pyydetään ottamaan yhteyttä toimistoon. Osanoton 
peruuntuessa sairauden vuoksi palautetaan osa osanottomaksusta 
toimistoomme viimeistään 14.8. mennessä toimitettua lääkärin- tai 
terveydenhoitajan todistusta vastaan. Käsittelykorvaus on 8,50 euroa. 

 
Säännöt   

Kilpailussa noudatetaan Suomen melonta- ja soutuliiton yleisiä kilpailusääntöjä ja  
coastal-soudun sääntöjä. Säännöt löytyvät melonta- ja soutuliiton kotisivuilta 
(https://www.melontajasoutuliitto.fi/lajit/coastal-soutu/)  Samasta paikasta löytyy 
myös veneen rekisteröintilomake ja ohjeet sen käyttöön. Rekisteröinnillä saa 
pysyvän kilpailunumeron ja osoitettua, että vene on sääntöjen mukainen. 
Säännöistä tulee erityisesti huomioida myös coastal-veneen pakolliset varusteet; 
kelluntapukine ja hinausköysi. 
 
Kilpailutoiminnassa noudatetaan reilun pelin periaatetta. Edellytyksenä 
kilpailuihin osallistumiseen on, että urheilijat noudattavat Suomen 
Antidopingtoimikunnan sääntöjä (www.suek.fi). 

 
  

Järjestäjä:  
  

Takon Soutajat ry 
Hatanpäänkatu 6, 33900 Tampere 
Puhelin 050 370 1160,  tiistai-torstai klo 11–13 
Sähköposti: takonsoutajat@takonsoutajat.fi 
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Tiedustelut:  

Pirkan Soutu / Pirkan Kierros 
Lindforsinkatu 5, 33720 Tampere 
Puhelin 050 4085 111, maanantaista torstaihin klo 9-15 
Sähköposti: toimisto@pirkankierros.fi 
www.pirkankierros.fi 

 
 
LIITTEET: 

Tapahtuma-alueen kartat 
Reittikartta  
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