KILPAILUKUTSU ELECTROFIT KALEVAN KIERROKSEN LUISTELU 2019
JÄÄURHEILUKESKUKSEN TEKOJÄÄRATA SEINÄJOKI
Aika: la 26.1.2019 klo 8.00-22.00
Paikka: Jääurheilukeskus, Seinäjoki
Matka: 30km (75 kierrosta).
Rata: 400m tekojäärata
Järjestäjä: Seinäjoen Urheilijat ry
Yhteystiedot: Luisteluvastaava Kalevan kierros, Osmo Perkamo, osmo.perkamo@ymail.com, 0400 636 980

Ilmoittautuminen ja osallistumismaksu
Ilmoittautuminen 19.1.2019 mennessä Electrofit Kalevan Kierroksen nettisivujen kautta Suomisport-järjestelmää
hyödyntäen. Osallistumismaksu on 39 euroa. Osallistumismaksuun sisältyy suihku, sauna, mehu, keittoruokailu ja
osallistumismitali (tai vastaava).

Maksupalautukset ja kilpailun peruuntuminen
Muutoin kuin kilpailun peruuntumisen vuoksi osallistumismaksu palautetaan vain lääkärintodistusta vastaan.

Kierrosten laskenta
Luistelussa osallistujalla tulee olla oma kierroslaskija. Järjestäjiltä voi varata kierroslaskijan Suomisportissa
ilmoittautumisen yhteydessä. Kierroslaskija maksaa 15 euroa. 19.1. jälkeen varattu kierroslaskija maksaa 20 euroa,
mutta silloin ei voida enää taata kaikille kierroslaskijaa järjestäjän puolesta, joten harkitse kierroslaskijan tarve jo
ilmoittautuessasi.
Huom! Kierroslaskijan on kirjattava tarkasti luistelijan maaliintuloaika!

Eräjako ja eräjaon perusteet 2019
Lähtölistat julkaistaan maanantaina 21.1.2019 Electrofit Kalevan Kierroksen sivuilla ja www.su-luistelu.fi sivuilla. Eräjaon
perusteena ovat vuosien 2017 ja 2018 KK:n luistelun tulokset. Rataluistelussa 99 parasta luistelijaa jaetaan kahteen yhtä
suureen erään. Lisäksi näyttökilpailun (Kalle Valtosen maraton 6.1.2019, Helsinki) tuloksella on mahdollisuus päästä 2.
ja 3. erään. Tarkemmat tiedot näyttökilpailusta löytyvät Luisteluliiton kalenterista. 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 4-6. Erä 6 on nk.
nautiskelijoiden erä. Erän muutostoiveet tehdään verkkolomakkeella tai olemalla yhteydessä luisteluvastaavaan 2224.1.2019 välisenä aikana. Sijoitetusta erästä voi vaihtaa vain sijoittamattomaan erään.
Erät ja alkamisajat
erä 1. klo 8.00
erä 2. klo 10.30 sijoitettu erä
erä 3. klo 12.30 sijoitettu erä
erä 4. klo 14.30
erä 5. klo 16.45
erä 6. klo 19.00
Yleistä, kilpailuohjeita
Electrofit Kalevan Kierroksen luistelussa on käytössä kirimaalit 10 km ja 20 km kohdalla, joista jaetaan hyvityssekunteja
30-20-10s kolmelle ensimmäiselle. 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 luistelijan maaliintulosta. Kilpailun jury käsittelee protestit.
Protestimaksu on 50 euron ja se palautetaan, jos protesti hyväksytään.

Ylinopeus on sallittua
www.su-luistelu.fi

