KILPAILUKUTSU KALEVAN KIERROKSEN LUISTELU 20.2.2021
KUOPIOSSA MATKUSTAJASATAMA FINLAND ICE MARATHON LUISTELURADALLA
Aika:
20.2.2021 klo 9.00
Paikka:
Matkustajasatama Kuopio Makasiinikatu 1 (varapaikkana Lippumäen tekojäärata Rauhalahdentie 66 Kuopio)
Matka:
n. 30 km luonnonjäällä (varamatka 75 kierrosta 400m tekojääradalla)
Radan pituus ja kunto varmistuu 15.2.2021 jolloin tehdään myös päätös varakilpailusta
Rata:
Finland Ice Marathon luonnonjäärata (varapaikkana Lippumäen tekojäärata)
Järjestäjä:
Pohjois-Savon Liikunta ry / esa.pietikainen@pohjois-savonliikunta.fi / 044 4918 062
Yhteystiedot:
Osmo Perkamo, Kalevan Kierros ry:n luisteluvastaava / osmo.perkamo@ymail.com / 0400 636 980
Järjestäjällä on oikeus muuttaa aikatauluja ja matkoja sääolosuhteiden ja radan lopullisen pituuden mukaisesti.
Ilmoittautuminen ja osallistumismaksu
Ilmoittautuminen 8.2.2021 mennessä. Ilmoittautumislinkki löytyy Kalevankierros.fi/laji/luistelu tai finlandicemarathon.com
Osallistumismaksu Kalevan Kiertäjät 39 €. Ulkopuoliset kilpailijat 45 € Osallistumismaksuun sisältyy ajanotto, mehu, keittoruokailu (tai
vastaava) ja olosuhteet huomioiden suihku- ja saunamahdollisuus (selviää lähempänä tapahtumaa)
Jälki-ilmoittautuminen Suomisportissa 56 € 19.2.2021 asti. Jälki-ilmoittautuminen kilpailupaikalla 70 €, maksu käteisellä tai kortilla.
Kilpailun peruuntuessa osallistumismaksu siirretään seuraavaan Kalevan Kierroksen osakilpailuun.
Kilpailutapahtuma
Kilpailu suoritetaan luonnosjääluisteluna väliaikalähdöin yksilösuorituksena kolme (3) eritasoista kilpailijaa minuutin välein
Ensimmäinen lähtö klo 9 lähtö. Lähtölistat julkaistaan 15.2.2021 Kilpailuradan pituus varmistuu lähempänä tapahtumaa
Kierroslaskenta. Katso varakilpailun kierrosten laskenta.
Kilpailussa käytetään sähköistä ajanottoa.
Varakilpailu Lippumäen tekojääradalla
Varakilpailun Kierrosten laskenta
Rataluistelussa osallistujalla tulee olla oma kierroslaskija. Järjestäjiltä voi varata kierroslaskija Suomisportissa ilmoittautumisen yhteydessä.
Kierroslaskija maksaa 20 euroa. Ilmoittautumisen 8.2. jälkeen varattu kierroslaskija 30 euroa, mutta silloin ei voida enää taata kaikille
kierroslaskijaa järjestäjän puolesta. Harkitse kierroslaskijan tarvetta jo ilmoittautuessasi.
Varakilpailun eräjako ja eräjaon perusteet 2021
Lähtölistat julkaistaan maanantaina 10.2.2020 kalevankierros.fi/lajit/luistelu/ ja finlandicemarathon.com nettisivuilla. Eräjaon ensisijaisena
perusteena ovat vuosien 2019 ja 2020 KK:n luistelun tulokset. Rataluistelussa 99 parasta luistelijaa jaetaan kahteen yhtä suureen erään. Lisäksi
näyttökilpailun tuloksella on mahdollisuus päästä 2. ja 3. erään. Tarkemmat tiedot näyttökilpailusta löytyvät Luisteluliiton kalenterista
https://www.luisteluliitto.fi/kalenteri/. Aikarajat näyttökilpailusta ovat 10 km/19.30, 20 km/40.00 tai 30 km/1.02.00. Luistelijan tulee itse
huolehtia näyttökilpailussa saavuttamansa tulos Electrofit Kalevan Kierroksen luisteluvastaavalle. Muut luistelijat jaetaan tasaisesti eriin 1 ja 46. Erä 6 on nk. nautiskelijoiden erä. Erän muutostoiveet tehdään verkkolomakkeella tai olemalla yhteydessä luisteluvastaavaan Osmo
Perkamoon 11.2-13.2.2021 välisenä aikana.
Varakilpailun erät ja alkamisajat
erä 1. klo 8.00

erä 2. klo 10.30 erä 3. klo 12.30 erä 4. klo 14.30 erä 5. klo 16.45 erä 6. klo 19.00

Yleistä, kilpailuohjeita
Electrofit Kalevan Kierroksen rataluistelussa on käytössä kirimaalit 10 ja 20 km kohdalla, joista jaetaan hyvityssekunteja 30-20-10s kolmelle
ensimmäiselle. Kirikierros ilmoitetaan kellolla. Kirimaaleista ei kisata nautiskelijoiden erässä, erä 6. klo 19. Erävoittajat palkitaan välittömästi
maaliintulon jälkeen.
Kilpailussa noudatetaan Suomen Luisteluliiton sääntöjä maraton- ja järviluistelun kohdalta. Rataluistelussa ohitukset tapahtuvat sääntöjen
mukaan ulkokautta. Järjestäjät suosittelevat pitkäteräisten luistimien käyttöä. Kypärän käyttö on pakollista.
Mahdolliset protestit tulee jättää 30 min kuluessa luistelun maaliintulosta. Kilpailun jury käsittelee protestit. Protestimaksu on 50 euroa ja se
palautetaan, jos protesti hyväksytään.

Pohjois-Savon Liikunta ry – Parasta Savolaista Liikettä!

Pohjois-savonliikunta.fi

finlandicemarathon.com

