Ergomaraton virtuaalikilpailu — kilpailukutsu
5. – 6.12.2020

Kilpailusuoritusten tulee tapahtua 5.12. - 6.12.2020 klo 18.00 mennessä.

Matkat
-

Miehille maraton (42,195 km)
Naisille, nuorille ja miehille 70v puolimaraton (21,097 km)

Laitteet
-

Dynaaminen: Concept2 slaideilla
Staattinen: Concept2

Sarjat
Puolimaraton
-

Tytöt 18v
Pojat 18v
Tytöt U23 kevyt/avoin
Pojat U23 kevyt/avoin
Naiset kevyt, naiset avoin, 40H, 40L, 50H, 50L, 60H, 60L, 70H, 70L
Miehet 70H, 70L, 80H, 80L

Maraton
-

Miehet avoin, miehet kevyt, 40H, 40L, 50H, 50L, 60H, 60L

Slide –sarjat
-

Miehet yleinen avoin ja miehet yleinen kevyt (maraton)
Naiset yleinen avoin ja naiset yleinen kevyt (puolimaraton)

Naisilla kevyen luokan raja on 61.5kg ja miehillä 75kg. Ks. ohje punnitukseen virtuaalikilpailun
ohjeistuksesta (liite 1).

Ilmoittautuminen 25.11.2020 mennessä
-

Ilmoittautumisohjeet ja järjestäjäseuralle ilmoitettavat tiedot erillisessä virtuaalikilpailun
ohjeistuksessa (liite 1)
Sähköpostitse kouvolansoutajat@gmail.com

-

Puhelimitse +358 45 874 7894 (Iida Niemi, yhteydenotot mielellään ilta-aikaan)

Osallistumismaksu:
20 € per henkilö, U23 -sarja 15 €, alle 18 -vuotiaille maksuton.
HUOM! SM kilpailuun vaaditaan Suomen Melonta- ja Soutuliiton hyväksymä lisenssi
suomalaisilta soutajilta http://www.melontajasoutuliitto.fi/lisenssit/
Osallistumismaksu maksettava 25.11.2020 mennessä Kouvolan Soutajien tilille FI34 5200 0640
0354 88. Viestikenttään ”SM -ergo oma nimi sarja”. Jos seura maksaa useamman
osallistumismaksun samalla kertaa, niin silloin pelkästään "SM -ergo + seura" ja sähköpostina
osallistujien nimet ja sarjat osoitteeseen kouvolansoutajat@gmail.com

Lähtölistat julkaistaan pikimmiten ilmoittautumisajan (25.11.) jälkeen.

Kisapaikka
Kilpailu järjestetään virtuaalisena COVID-19 -tilanteen vuoksi.

Muut lisätiedot
Muut lisätiedot Anu Takalalta, puh. +35840 7537 077 (yhteydenotot mielellään ilta-aikaan).

Sisäsoudun säännöt
Sisäsoudun säännöt Melonta- ja soutuliiton sivuilta

LIITE 1
SISÄSOUDUN VIRTUAALISET SM-KILPAILUT – ERGOMARATONIN OHJE

- Sisäsoudun ergomaratonin SM-kilpailujen järjestelyistä vastaa Kouvolan Soutajat ry. COVID-19
pandemian takia kilpailua ei voida järjestää kilpailupaikalla ja tämän vuoksi kilpailu järjestetään
virtuaalikilpailuna eripuolilla Suomea seurojen saleilla tai muilla sisäsoutusaleilla
- Kilpailun ilmoittautumisen yhteydessä kilpailijan tulee ilmoittaa Kouvolan Soutajille
(”pääjärjestäjä”):
o Kilpailijan nimi
o Sarja ja painoluokka sekä osallistuuko SM- vai Open -lähtöön
o Kilpailupaikka (seuran sali tai muu sisäsoutusali tai muu vastaavat kriteerit täyttävä
paikka)
o Lisäksi asianomaisen soutajan seuran (tai mikäli et edusta mitään seuraa ao. salin)
tulee ilmoittaa erikseen nimetty kilpailun valvoja ja hänen puhelinnumero +
sähköpostiosoite
o Nämä tiedot on ilmoitettava viimeiseen ilmoittautumispäivään 25.11.2020 mennessä
osoitteeseen kouvolansoutajat(at)gmail.com

- Kilpailupaikkoina ympäri Suomea voivat toimia seurojen harjoittelusalit, muut salit tai muut
vastaavat kilpailupaikat. Kilpailupaikalla tulee olla riittävä määrä Concep2 D-mallin soutulaitteita,
jotka on päivitetty uusimmalla softalla sekä tarvittava määrä slideja (mikäli slide-sarjaan
osallistujia)
- Kilpailupaikkojen tulee nimetä ennen kilpailua kilpailun valvoja. Kilpailun valvoja ja hänen
puhelinnumero + sähköpostiosoite tulee ilmoittaa pääjärjestäjälle (osoitteeseen
kouvolansoutajat(at)gmail.com) viimeiseen ilmoittautumispäivään 25.11.2020 mennessä
- Kilpailun valvoja vastaa:
o Kilpailupaikan COVID-19 epidemian tautitilanteen edellyttämistä
turvallisuusjärjestelyistä eli mm. soutulaitteiden etäisyyksistä, kilpailupaikalla olevien
henkilöiden maksimimäärästä (ml. soutajat, huoltajat, katsojan ja kilpailutoimitsijat),
soutulaitteiden desinfioinnista suoritusten välillä sekä muista hygieniavaatimuksista
alueen vaatimusten mukaisesti
o Kilpailun sääntöjen mukaisesti kulusta eli mm. soudettavasta matkasta, sääntöjen
noudattamisesta, soutajien henkilöllisyydestä, kevyen luokan soutajien punnituksesta
ja sarjasta sekä tulosten oikeellisuudesta ja niiden ilmoittamisesta pääjärjestäjälle alla
kuvatun mukaisesti

- Kevyen sarjan soutajien paino varmistetaan viimeistään kaksi tuntia ennen kyseistä starttia.
Kilpailun valvoja tarkistaa vaa’an oikeellisuuden sekä kilpailijan painon. Kilpailijan painosta
otetaan videokuvaa siten, että vieressä vakuutena näkyy kyseisen päivän sanomalehti, kilpailijan
henkilöllisyyden todistava dokumentti (esim. ajokortti) sekä kilpailija vaa’an päällä. Videokuva

lähetetään kilpailun pääjärjestäjälle osoitteeseen kouvolansoutajat(at)gmail.com, jossa kilpailun
päätuomari vahvistaa soutajan sarjan
- Soutusuorituksen jälkeen kilpailun valvoja kirjaa:
o Kilpailijan nimen, sarjan ja painoluokan
o Soudetun matkan
o Tuloksen sekä
o Ottaa kuvan Concept2 soutulaitteen näytöstä, josta tulos on nähtävissä sekä toimittaa
tulokset ja kuvan todisteena ajasta pääkilpailupaikalle osoitteeseen
kouvolansoutajat(at)gmail.com

- Kilpailuaika: 5.12. – 6.12.2020. Kilpailusuoritusten tulee tapahtua 5.12. - 6.12.2020 klo 18.00
mennessä, jolloin kaikki tulokset tulee viimeistään ilmoittaa kilpailupaikoilta pääjärjestäjälle
kilpailun valvojan toimesta
- Pääkilpailupaikalla tulokset kootaan, niiden oikeellisuus ja sijoitukset varmistetaan päätuomarin
toimesta sekä tapahtuman jälkeen palkinnot toimitetaan postitse palkittaville

Kilpailun päätuomarina toimii Patrick Ekroos.
Lisätietoja ilmoittautumisiin ja kilpailun kulkuun liittyen: Anu Takala (040 753 7077) mielellään
iltaisin.
Mikäli kilpailussa havaitaan vilppiä, voi kilpailun päätuomari hylätä soutusuorituksen.

