
JYVÄSJÄRVI-SOUTU (järjestäjä KENSU ry) 
 
OHJEET KOKO JOUKKUEELLE 

 WWW-sivulta löytyy sekä soudun lähtölista sekä joukkueen nimilistapohja, jo pitää tuoda kisakansliaan 
viimeistään 1/2 tuntia ennen omaa starttia. 

 Aikataulussa mainitut veneet 1-2 (ViPan veneet) ovat Alba-hotellin laiturissa 

 Veneet 3-9 ovat uimarannalla 

 Kilpasarjat starttaavat 1 min. ennen kuntosarjan veneitä (3-6). 

 On tärkeää, että joukkueet ovat ajoissa (eli n. puoli tuntia ennen starttia) paikalle, jotta veneisiin 
siirtymiseen jää aikaa ja startit saadaan tehtyä aikataulun mukaisesti. 

 Reitti on n. 5 km ja lenkki kierretään vastapäivään. Jyväsjärven syvimmässä kohdassa on Aino-
tutkimuslautta, joka kierretään oikealta. Samalla kierretään lautan kaikki ympärillä olevat poijut (katso 
kartta) 

 Maaliin tulon jälkeen on tultava suoraan lähtölaituriin tai lähtörannalle, jotta seuraava joukkue pääsee 
siirtymään veneeseen. 

 Jokaisen startin jälkeen arvotaan kullekin venekunnalle 3 palkintoa, jotka voi käydä hakemassa 
kisakansliasta. Palkintoja ei toimiteta jälkikäteen, joten kannattaa käydä hakemassa heti kisan jälkeen 

 Kisakanslian lähellä on myös mehupiste maaliin soutaneille. 

 Kisakansliasta joukkue saa myös kunniakirjan. 

 Albassa on yksi sauna, joka on soutajien käytettävissä ilmaiseksi. Saunan ovella ja kisakansliassa on 
aikataulu, josta selviää, milloin saunassa on naisten ja milloin miesten vuoro. (Näistä aikatauluista sitten 
pidetään kiinni eli ei venytetä saunomisaikaa pihistämällä sitä seuraavalta ryhmältä.) Oma pyyhe pitäisi 
olla mukana, sillä Alba ei voi varautua satoihin pyyhkeisiin 

 Kello 21 tienoilla palkitaan kilpasarjan paras, joku muu muulla tavoin palkitsemisen arvoinen joukkue 
sekä arvotaan kaikkien joukkueiden kesken lahjakortti, joka oikeuttaa joukkueen ilmaiseen saunailtaan 
Albassa. Iltaan sisältyy iltapala. Olisi mukava, kun koko joukkue tai ainakin osa siitä olisi paikalla klo 21 
tienoilla 

 Kisapaikalla liikkuu kuvaajana Jukka Iitti, joten saa hymyillä! 
 
OHJEET PERÄMIEHELLE 

 ota veneeseen mukaasi kännykkä. Jos veneeseesi tulee hätätilanne, soita 112 tai kilpailunjohtaja Anneli 
Mörä-Leinolle p. 040 768 3494 

 suuntaa vene uimarannasta suoraan kohti vastarantaa ja varo mahdollisia uimareita 

 uimarannan ja lähtölinjan välissä on voi olla verkkomerkkejä, jotka on kierrettävä 

 kisan kääntöpaikka Siltakadun sillalta katsottuna oikealla. Lautan lisäksi on kierrettävä kaikki sitä ympäröivät 
poijut 

 ole erityisen varovainen Aino-lauttaa kiertäessäsi, sillä lautalla on herkkiä tutkimuslaitteita 

 lähtötilanteessa on oltava erityisen varovainen ja otettava huomioon veneiden imu toisiinsa 

 johdossa olevalla veneellä on oikeus valita ajolinjansa; älä ole liian lähellä toista venettä, sillä veneet 
imeytyvät helposti toisiaan kohti ja koska airojen pituutta on vaikea arvioida, voi tulla sivukosketuksia 

 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 km. Katso karttaa 


