KILPAILUKUTSU
Valtakunnalliset meripelastustaitokilpailut ja nuorison meripelastustaitokilpailut Tampereella
30.8.2014

Yleistä
Suomen Meripelastusseura Pirkanmaa ry järjestää yhdessä Suomen Meripelastusseuran
kanssa tapahtumarikkaan meripelastusviikonlopun Tampereella veneilykauden
päätösviikonloppuna. Katso tarkemmat tiedot viikonlopun tapahtumista, majoituksista ym.
osoitteesta meripelastuspirkanmaa.fi.
Tässä kilpailukutsussa on perustiedot sekä ohjeet ilmoittautumisesta valtakunnallisiin
meripelastustaitokilpailuihin sekä nuorison meripelastuskilpailuihin.
Valtakunnallisiin meripelastustaitokilpailuihin voivat ilmoittautua joukkueet, jotka edustavat
Suomen Meripelastusseuran jäsenjärjestöjä, turvallisuusalan viranomaisia tai muita
meripelastuksesta kiinnostuneita yhteisöjä. Myös kansainväliset joukkueet kutsutaan
mukaan. Kilpailla voi suomen, ruotsin tai englannin kielellä, kunhan siitä on ilmoitettu
ilmoittautumisen yhteydessä.
Nuorison meripelastustaitokilpailut järjestää Meripelastusseuran nuorisotoiminnan
ohjausryhmä ja kilpailuihin voivat ilmoittautua Meripelastusseuran nuorisoryhmät ja
sidosryhmien nuorisojoukkueet.
Kilpailuiden säännöt julkaistaan kisasivuilla.

Kilpailupaikka
Kilpailut järjestetään Tampereen ydinkeskustassa Koskipuistossa Tammerkosken rannalla.
Kilpailukeskus sijaitsee Koskipuistossa ja hotelli Cumulus Koskipuistossa. Kilpailuihin
liittyvät radat tulevat kulkemaan Tammerkosken maisemissa erikseen julkaistavan kartan
mukaisesti.
Kilpailupaikalle pääsee sekä julkisilla kulkuneuvoilla, että omalla autolla helposti.
Kilpailumatkoista VR:llä saa alennusta, lue lisää kisasivuiltamme. Jos tulet omalla autolla
voit pysäköidä esimerkiksi Hämpin parkissa.

Kilpailun toteutus
Kilpailut toteutetaan kaksiosaisina alla olevan aikataulun mukaisesti.
Merenkulussa ja merimiestaidossa kilpaillaan Koskipuistossa sijaitsevalla yleisörastilla.
Yleisörastilla kilpailee useampi joukkue yhtäaikaisesti ja muilla joukkueilla on mahdollisuus
kannustaa ja seurata kilpailun etenemistä. Yleisörastin tehtävä tullaan paljastamaan ennen
kilpailua kaikille joukkueille ja siihen on mahdollista valmistautua etukäteen. Yleisörasti
sisältää kuitenkin salaisia osiota, joita ei paljasteta, eivätkä ne paljastu kilpailun aikana
kilpailua seuraaville.
Toinen osuus kilpailusta toteutetaan pikataipaleena. Pikataipaleelle lähtee useampi
joukkue yhtäaikaisesti. Pikataipaleen varrella on perinteisiä rastitehtäviä ja siirtymiä.

Tehtävät pikataipaleella ovat: ensiapu, vesipelastus, viestiliikenne ja ajankohtainen
tehtävä. Joukkueet kuljetetaan pikataipaleen lähtöön kilpailukeskuksesta. Pikataipaleen
maali on kilpailukeskuksessa.
Nuorisokilpailussa kilpaillaan myös yleisörastilla ja pikataipaleella, mutta tehtävät ja reitti
eroavat valtakunnallisten kilpailujen vastaavista.

Kilpailun aikataulu
Aikataulu voi muuttua, viimeisimmät tiedot osoitteesta www.meripelastuspirkanmaa.fi
Aika
pe 20:00

Tapahtuma
Joukkueenjohtajien ja huoltajien palaveri

la 09:00
09:30
10:00-12:30

Kokoontuminen kilpailukeskukseen
Avajaiset
Pikataival kilpailukeskuksen ympäristössä (joukkueet

Paikka
Cumulus
Koskikatu
Koskipuisto
Koskipuisto

1-15)

Yleisökilpailu kilpailukeskuksessa (joukkueet 16-30 +
nuoriso)

12:30-13:30

Kilpailijoiden lounastauko

13:30-16:00

Pikataival kilpailukeskuksen ympäristössä (joukkueet

16:00

Yleisökilpailu kilpailukeskuksessa (joukkueet 1-15)
Tehtävien ratkaisut ja arviointi julkistetaan

17:00

Protestiaika päättyy + tulokset vahvistetaan

16:00-18:00

Huolto

18:00 alkaen

Illallinen ja palkintojenjako

kilpailukeskuksen
huoltoteltta

16-30 + nuoriso)

kilpailun
internetsivuilla
kilpailun
internetsivuilla
Cumulus
Koskikatu
Cumulus
Koskikatu ja
yökerho Gloria

Katso muut tapahtumatiedot ja aikataulut kisasivuiltamme.

Kilpailujoukkueen kokoonpano ja varusteet
Valtakunnallisissa meripelastustaitokilpailuissa joukkueen tulee koostua joukkueen
johtajasta ja kahdesta jäsenestä. Lisäksi joukkueella voi olla yksi virallinen huoltaja.
Joukkueet voivat yleisörastilla käyttää organisaationsa työ- tai muuta vastaavaa
säänmukaista partiovaatetusta. Pikataipaleella tulee jokaisella olla pelastuspuku ja
pelastusliivi, jotka mahdollistavat vedessä työskentelemisen. Muut varusteet jaetaan
kilpailupaikalla.
Tehtävät on suunniteltu suoritettavaksi yksiköllä, jonka kokoonpanoon kuuluu kaksi
kansimiestä ja yksi perämies (SMPS:n koulutusjärjestelmän mukaisesti). Kilpailuun voi
osallistua myös muunlaisella kokoonpanolla.
Nuorisokilpailuissa kilpaillaan kolmihenkisin joukkuein. Joukkueen jäsenten tulee olla 1315 vuotiaita ja uimataitoisia.

Ilmoittautuminen
Valtakunnallisiin meripelastustaitokilpailuihin ilmoittaudutaan osoitteessa
meripelastuspirkanmaa.fi olevalla sähköisellä lomakkeella 27.6.2014 mennessä. Jälkiilmoittautumisia otetaan vastaan 31.7. saakka, mutta tällöin ei ole enää mahdollisuutta
edulliseen kisamajoitukseen. Myös nuorisokilpailuun ilmoittaudutaan samalla lomakkeella.
Kilpailuissa ei ole osallistumismaksua, joukkueet vastaavat itse majoitus- ja
matkakustannuksistaan.
Huomioikaa, että teette 27.6.2014 mennessä myös edulliset majoitusvaraukset
kilpailujoukkueelle ja kannustustiimillenne. Tampereella on useita tapahtumia samana
viikonloppuna, joten majoituksen järjestäminen jälkikäteen voi olla vaikeaa.

Kilpailuohjeet ja ennakkomateriaali
Kaikki materiaali toimitetaan sähköisesti joukkueenjohtajan sähköpostiosoitteeseen 1.8.
jälkeen. Samalla ennakkomateriaali julkaistaan kilpailun internetsivuilla.
Ennakkomateriaalin avulla on tarkoitus huolehtia siitä, että kaikilla on tasapuolinen
mahdollisuus valmistautua ja menestyä kilpailussa, koska karanteenia ei viimevuosien
tapaan ole.
Kilpailun järjestäjä luottaa erityisesti joukkueiden rehtiin kilpailuasenteeseen kilpailupäivän
aikana ja uskaltaa siksi uudistaa kilpailutapaa toivottavasti entistäkin kannustavammaksi ja
mielenkiintoisemmaksi. Paljastamalla kilpailun sisältämiä salaisia osioita voi ainoastaan
auttaa muita menestymään kilpailussa paremmin ja näin heikentää omia
mahdollisuuksiaan.

Yleisö ja kannustusjoukot
Toivotamme kaikki meripelastuksen ystävät seuraamaan ja kannustamaan kilpailuun
osallistuvia sekä nauttimaan muusta viikonlopun aikana järjestettävästä ohjelmasta. Katso
lisätietoja tapahtumista ja varaa kannustuspassisi ennakkoon osoitteesta
meripelastuspirkanmaa.fi. Vain kannustuspassilla pääset osallistumaan kaikkiin
tapahtumiin.

Kilpailuorganisaatio ja yhteystiedot
Kilpailutapahtuman johtaja: Vesa Rauhala, 0408630256
Kilpailutapahtuman tiedottaja: Jasmo Hiltula, 0504999337
Valtakunnalliset meripelastustaitokilpailuiden ratamestari: Aku Virjula, 0405901112
Nuorisokilpailun johtaja: Nora Koskinen, 0405355457
Kysymykset sähköpostilla: meripelastustaitokilpailut2014@meripelastuspirkanmaa.fi

Tervetuloa Tampereelle – kulttuurimaisemiin ja manserokin kotiin!

