
JYVÄSJÄRVI-SOUTU (järjestäjä KENSU ry) 
 
OHJEET KOKO JOUKKUEELLE 
 WWW-sivulta löytyy sekä soudun lähtölista sekä joukkueen nimilistapohja, jonka voi palauttaa sähköpostitse 

(mutta viimeistään keskiviikkona klo 15) tai tuoda kisakansliaan viimeistään 1/2 tuntia ennen omaa starttia 
 Aikataulussa mainitut  

 veneet 1-2 (ViPan veneet) sekä vene 3 (Homenokat-vene) ovat Alba-hotellin laiturissa 
 veneet 4-8 ovat uimarannalla 
 loput veneet ovat hiekkarannalla tai Agoran laiturissa 

 Kilpasarjat starttaavat 1 min. ennen kuntosarjan veneitä (3-6) 
 Tulkaa ajoissa (eli n. puoli tuntia ennen starttia) paikalle, jotta veneisiin siirtymiseen jää aikaa ja startit 

saadaan tehtyä aikataulun mukaisesti. 
 Reitti on n. 5,5 km ja lenkki kierretään vastapäivään. Reitti kulkee Ylistön silllalta Kuokkalan sillan kautta 

eteenpäin Jyväsjärven syvimpään kohtaan järven itäreunalle, jossa kierretään valkoinen Aino-tutkimuslautta 
ja sen ympärillä olevat poijut.  (katso kartta) 

 Kisakanslian lähellä on myös mehupiste  
  Albassa on yksi sauna, joka on soutajien käytettävissä. Saunan ovella ja kisakansliassa on aikataulu, josta 

selviää, milloin saunassa on naisten ja milloin miesten vuoro. Omat pyyhkeet mukaan!   
 Hakekaa kisakansliasta maalintulon jälkeen 

 venekuntanne kolmelle jäsenelle arvottu palkinto; palkintoja ei toimiteta jälkikäteen, joten kannattaa 
käydä hakemassa heti kisan jälkeen 

 joukkueenne kunniakirja 
Kello 21 tienoilla palkitaan 

 kilpasarjan paras 
 erikoispalkinnon saanut joukkue 
 yksi joukkue Alban lahjoittamalla sauna-iltapala-lahjakortilla 

 Kisapaikalla liikkuu kuvaajana Jukka Iitti, joten saa hymyillä 
 

 
OHJEET PERÄMIEHELLE 

 jos veneenne on uimarannalla, suuntaa veneesi sieltä suoraan kohti vastarantaa ja varo mahdollisia 
uimareita 

 ole tarkkana lähtötilanteessa; veneet imeytyvät helposti kohti toista. – Reunoilla olevien on ystävällistä 
väistää, jotta keskellä on tilaa 

 ole erityisen varovainen Aino-lauttaa kiertäessäsi, sillä lautalla on herkkiä tutkimuslaitteita. Lautta ja sen 
ympärillä olevat poijut kierretään oikean kautta 

 johdossa olevalla veneellä on oikeus valita ajolinjansa 
 ohittava vene on väistämisvelvollinen 
 ohitustilanne on suoritettava erityistä varovaisuutta noudattaen 
 kahden veneen kohdatessa molemmat veneet suuntaavat oikealle niin, että sivuttavat toisensa vasen 

sivu vasenta sivua vastaan 
 kahden veneen suuntien leikatessa on vasemmalta tulevan väistettävä oikealta tulevaa venettä 
 kirkkoveneellä on väistämisvelvollisuus suurempiin aluksiin nähden 
 reitin pituus on n. 5,5 km. Katso karttaa 
 tuo veneesi mahdollisimman pian takaisin lähtöpaikalleen seuraavalle venekunnalle 
 ota kännykkä mukaan ja jos teillä on ongelmia, nosta airo kaksin käsin poikittain ylös pääsi yläpuolelle. 

Kilpailujohtajan eli Annelin puh. numero on 040 7683494. Yleinen hätänumero on 112 
 


