
SAUL:n SM-pikaluistelukilpailut Pyynikillä 18.2.2017 

 

OHJEITA KILPAILIJOILLE 

Tervetuloa SAUL:n pikaluistelun SM-kilpailuihin 2017 Tampereelle 

Kilpailupaikkana on Tampereen Pyynikin urheilukenttä ,Pyynikin kentän tarkka osoite on F.E. Sillanpäänkatu, 

Tampere 

 

OHJEET KILPAILIJOILLE, HUOLTAJILLE JA VALMENTAJILLE 

Kilpailukanslia: Pääkatsomon alla olevassa merkityssä pukuhuonetilassa. Kilpailukanslia avoinna: 

Kilpailupäivänä la 18.2. klo 10.00 – 19.00 

Rata-arvonta suoritetaan pe 17.2. klo 18.00 

Osallistumisen varmistus: Osallistumisen varmistaminen on tehtävä kilpailukansliaan 1 tunti ennen kunkin 

lajin alkua. 

Ensiapu: Kilpailupaikalla päivystää Tampereen Punaisen ristin EA-ryhmä 

 

Pukuhuoneet: Katsomorakennuksen alla olevat merkatut pukuhuoneet 

Lämmittelyaika: Kilpailijoiden lämmittelyaika radalla klo 12.30–13.30 

Kilpailijoiden kokoontuminen: Kilpailijat kokoontuvat suoraan suorituspaikalle aikataulun ja lähtölistassa 

olevan järjestyksen mukaan. Kilpailunumeroita ei käytetä. 

500 metrin kilpailu alkaa klo 14.00. Seuraa kilpailun etenemistä ja siirry hyvissä ajoin lähtöalueelle. 

Huomaa, että kenttäkuulutus ei kuulu pukuhuoneisiin. 

Kilpailun alustava aikataulu julkaistaan erikseen kilpailun internetsivuilla 

Kuuluttaja kuuluttaa lähtövuorossa olevaa paria seuraavan lähtöparin valmistautumaan. Tästä hetkestä 

sinulla on noin 2 minuuttia aikaa olla lähtövalmiina. 

Muista ottaa ratajärjestystä kertova hihanauha lähdön valmistelijalta. 

Kun rata on vapaa, eli edellinen pari on päässyt maaliin, siirry välittömästi omalle radallesi, reilusti lähtöviivan 

taakse. O = out eli ulkorata, I = in eli sisärata. 

Lähetyskomennot: 

Kilpailussa käytetään kansainvälisiä lähetyskomentoja: 

Alkukomento : Go to the start! asettuminen lähelle lähtöviivaa 

Valmiuskomento: Ready! asettuminen lähtöasentoon 

Seuraavaksi lähettäjä ampuu lähtölaukauksen sopivan ajan kuluttua 

Pyynikin kentän rata on 333 metriä pitkä. Kilpailumatkat luistellaan pareittain. Rataa vaihdetaan joka 

kierroksella. Ulkorataa luistelevalla luistelijalla on etuajo-oikeus, jos luistelijat tulevat radan vaihtoon 

rinnakkain. 

3000  ja 1500 metrin matkoilla kello soi viimeiselle kierrokselle 

 



Protestit: Kilpailunaikainen protesti (suullinen) on tehtävä suoraan lajin johtajalle. Protestit on jätettävä 

kilpailukansliaan kirjallisena mahdollisimman pian - kuitenkin viimeistään 30 minuuttia lajin päättymisen 

jälkeen. Protestimaksu on 30euroa, joka palautetaan, jos protesti hyväksytään. 

Tuomarineuvosto: SAUL:n asettama ylituomari Matti Kilpeläinen, Kauko Höysniemi (kilp. johtaja.), ?? 

 

Säännöt: 

Kilpailussa noudatetaan Suomen Aikuisurheiluliitto ry:n pikaluistelun SM-kilpailusääntöjä. Tutustu niihin 

ennalta, säännöt löytyvä SAUL:n sivuilta 

Huomaathan erityisesti 14 §: "Kun kilpailija täyttää 60 vuotta, kehotetaan häntä käyttämään kilpailun aikana 

pääsuojusta (kypärä) oman turvallisuutensa vuoksi." 

 

Osallistuminen omalla vastuulla! Suosittelemme kilpailijoille urheiluvakuutuksen ottamista! 

 

Muilta osin kilpailussa noudatetaan kansainvälisen luisteluliiton (ISU) sääntöjä pikaluistelukilpailuja varten 

soveltuvin osin ottamalla huomioon ne poikkeukset, jotka SAUL:n säännöissä määrätään. ISU:n säännöt. 

 

Palkinnot: Kunkin ikäsarjan kolme parasta palkitaan SAUL:n mestaruusmitalein 

Tulospalvelu: Tulokset tulevat nähtäväksi katsomon päädyssä olevalle ilmoitustaululle. 

Tulokset tulevat myös SAUL:n ja Kunto-Pirkkojen nettisivulle. 

Tulokset toimitetaan myös Luisteluliittoon 

Pysäköinti: 

Autojen pysäköinti on mahdollista vain kentän ympäristön katujen varsilla olevilla pysäköintipaikoilla. 

Kahvio: Urheilijoille ja toimitsijoille on järjestetty kahvio katsomon alla olevaan merkittyyn pukuhuonetilaan. 

Yleisölle ja huoltajille kahvio sijaitsee pääportin vieressä olevassa kahviossa ja grilli sen edustalla 


