28. Stadin Soudut (23.8.2019)
Tärkeää informaatiota Stadin Souduista!!!
Hyvät soutajat, soudun ystävät ja kannustusjoukot

28. Stadin Soudut -tapahtuman järjestelytoimikunta toivottaa teidät kaikki tervetulleeksi
perinteiseen tapahtumaamme. Kisajärjestelyt ovat hyvässä vauhdissa ja odotettavissa on jälleen
kerran mieliinpainuva tapahtuma. Ilmoittautuneita venekuntia on tällä hetkellä 84, joten yli 1.200
soutajan määrä takaa vauhdikkaan ja värikkään soututapahtuman.
Tihennetty lähtöväli tarkoittaa sitä, että kaikkien joukkueiden tulee olla paikalla hyvissä ajoin,
vähintään 30 min. ennen lähtöä. Lisäksi laiturivääpeleiden ohjeita on noudatettava. Siirtyminen
veneisiin ja poistuminen veneistä on tehtävä ripeästi! Kisan lähtölaukaus ammutaan kello 14.45 ja
viimeinen lähtö starttaa kello 19.00.
Jokaista joukkuetta koskeva perämiesinfo annetaan laiturivääpeleiden toimesta ennen lähtöä. Kun
joukkue on koossa lähtöalueella, käykää ilmoittautumassa infotiskillä. Teillä on mahdollisuus ottaa
joukkuekuva. Sujuvuuden takaamiseksi koko joukkueen tulisi olla kuvauspaikalla noin 15 min.
ennen lähtöä. Kuvaus tapahtuu lähtöalueella. Kuvia julkaistaan joukkueiden nimellä mm.
soutuklubin nettisivuilla.
Infopisteen lisäksi järjestelytoimikunnan jäsenet vastaavat paikan päällä mielellään kysymyksiin.
Heidät tunnistaa säihkyvän punaisista liiveistä.
Kaikissa veneissä on ns. liukupenkit. Liukupenkkien vuoksi älkää pukeutuko sellaisiin roikkuviin
vaatteisiin jotka voivat joutua rasvaisten ja likaisten liukurullien ja penkin väliin. Sellaisessa
tilanteessa soutaminen on mahdotonta.
Järjestäjä ei ole vakuuttanut osallistujia joten jokainen osallistuu omalla vastuullaan. Soutajilla on
mahdollisuus lainata soudun ajaksi kelluntaliivejä.
Mikäli haluat peseytyä soudun jälkeen, toivomme, että siirryt suihkutiloihin ripeästi soudun
jälkeen. Siivousjärjestelyiden vuoksi suihkutilat suljetaan kello 20.00. Sauna ei ole tapahtuman
aikana käytettävissä. Peseytymisen jälkeen onkin mukava siirtyä ylätasanteelle nauttimaan
jokaiselle soutajalle varatusta lämpimästä ateriasta.
Kattaus on soutuväen käytössä klo 14.00–20.00. Myös kannustusjoukoilla on mahdollisuus nauttia
ravintolapalveluista edulliseen hintaan.
Paikan päällä on myynnissä olutta, siideriä ja virvokkeita.

Palkintojen jako suoritetaan heti tulosten selvittyä. Palkintoja jaetaan seuraavasti:

Grand Prix -sarja:

1., 2. ja 3. sija (Stadin Soudut--mitali)

”Vedenalainen maailma”-sarja:

1., 2. ja 3. sija (Stadin Soudut--mitali)

Paras asu:

1. sija (Stadin Soudut -mitali )

Järjestäjät toivovat, että palkitut joukkueet olisivat mahdollisimman täysimääräisinä läsnä
palkintojenjaossa.
Maksuton bussikuljetus välillä Soutustadion-keskusta toimii nonstop-periaatteella klo 21.00-23.00.
Kaikille soutajille sekä kannustusjoukoille tiedoksi järjestyspoliisin vaatimus, jonka mukaan omien
alkoholijuomien tuominen ja nauttiminen anniskelualueella on kielletty ja sitä seuraa ko.
henkilön poistaminen alueelta. Muistutamme myös, että soutuun osallistuminen päihtyneenä
on turvallisuussyistä ankarasti kielletty ja laiturivääpelit ovat valtuutettuja estämään
päihtyneen henkilön tai joukkueen osallistumisen soututapahtumaan.
Suuri tapahtuma kiinnostaa ulkopuolisia, valitettavasti myös ei-toivottuja vieraita. Portilla olevat
järjestysmiehet on valtuutettu tarvittaessa tarkastamaan tulijat siten, että sisään alueelle pääsevät
vain kaupungin palveluksessa olevat henkilöt, eli henkilökortti mukaan!
Soutustadionin alaportti suljetaan klo 22.00 ja poistuminen tapahtuma-alueelta tapahtuu sen
jälkeen anniskelualueen portin kautta.
Kenttäkuulutus seuraa kilpailun kulkua ja tuloksia voit seurata myös netistä:
https://www.tammelanryske.fi/tulokset/230819/tulokset.htm

Koska tässä tiedotteessa on paljon tapahtumaan liittyvää informaatiosta, järjestelytoimikunta
toivoo, että yhteyshenkilöt saattavat tiedotteen tiedoksi jokaiselle soutajalle.

Lämpimästi tervetuloa 28. Stadin Soudut- tapahtumaan!

Järjestelytoimikunta
Antti Rusko, pj
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