32. valtakunnalliset
meripelastustaitokilpailut
Meripelastustaitokilpailut ja nuorison meripelastustaitokilpailut pidetään Savonlinnassa 1.-3.9.2017. Järjestelyistä vastaa
Savonlinnan Järvipelastajat yhdessä Suomen Meripelastusseuran kanssa. Kyseessä on Suomen Meripelastusseuran
120-vuotisjuhlatapahtuma.

SAVONLINNA

Tervetuloa Savonlinnaan!
32. valtakunnallisten meripelastustaitokilpailujen valmistelu alkoi
noin vuosi sitten. Työtä on tehty ajatuksella, että voimme tarjota
kilpailijoille ja kilpailua seuraamaan tulevalle yleisölle monipuolisen sekä ikimuistoisen tapahtuman. Samalla tuomme esille kaupunkimme parhaita puolia.
Saarille rakennettu Savonlinna on vaikuttanut voimakkaasti vesiliikenteeseen koko Saimaan alueella. Kaupungin kehitys antoi ratkaisevan sykäyksen Saimaan kanavan rakentamiseen 1800-luvun
puolivälissä. Tänä päivänä kaupunki on tunnettu muun muassa
valkokylkisten höyrylaivojen kotisatamana ja vilkkaana vesiliikenteen keskuksena.
Savonlinnan Järvipelastajat vastaa vapaaehtoisesta meripelastuksesta tällä Saimaan keskeisimmällä veneilyalueella. Yhdistyksen
toiminta on erittäin aktiivista ja mukana on laaja joukko toimintaan sitoutuneita vapaaehtoisia.
Vuosittain yhdistys järjestää miehistölleen noin 80 harjoitus- ja
koulutustilaisuutta. Meripelastustaitokilpailut mittaa osaltaan
myös järjestäjien osaamista ja tuo meille sopivia haasteita.
Tämän vuoden meripelastustaitokilpailut viedään läpi tavanomaista juhlavammissa merkeissä, sillä tapahtuma on osa Suomen
Meripelastusseuran 120-vuotisjuhlia. On hienoa, että olemme
saaneet järjestämisvastuun juhlavuoden meripelastustaitokilpailuista.
Nähdään syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna!
Esa Hirvonen
kilpailun johtaja

Lauantain kilpailupäivä huipentuu
Wanhalla Kasinolla - Onnellisten saarilla pidettävään juhlagaalaan.
Hyvän illallisen lisäksi saamme nauttia
mukavasta tunnelmasta ja tasokkaasta ohjelmasta vuonna 1896 valmistuneessa juhlavassa ja perinteikkäässä ympäristössä.
Juhlagaala ohjelmineen sisältyy
kisa- ja kannustajapassin hintaan.

V

altakunnalliset 32. meripelastustaitokilpailut ja
nuorison meripelastustaitokilpailut pidetään Savonlinnassa 1.-3.9.2017.
Järjestelyistä vastaa Savonlinnan Järvipelastajat yhdessä Suomen Meripelastusseuran kanssa.
Kilpailuun kutsutaan kaikki Suomen
Meripelastusseuran jäsenyhdistykset, merija järvipelastustyötä tekevät viranomaiset
sekä muut aiheesta kiinnostuneet yhteisöt.
Nuorison meripelastustaitokilpailuihin
voivat ilmoittautua Meripelastusseuran
nuorisoryhmät ja sidosryhmien nuorisojoukkueet.

Kilpailujoukkueen
kokoonpano ja varusteet
Kilpailujoukkue koostuu joukkueen johtajasta ja kahdesta jäsenestä. Lisäksi joukkueella voi olla yksi huoltaja.
Joukkueen kilpailuasu on pelastuspuku
ja pelastusliivi, jotka mahdollistavat vedessä työskentelemisen.
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 13-15 vuotiaita ja uimataitoisia.
Kilpailun rastien aiheina ovat ensiapu,
merenkulku, vedenvarasta nosto, viestiliikenne, merimiestaito ja ajankohtainen

meripelastustehtävä.

Ilmoittaudu
Kilpailujen säännöt ja ilmoittautumisoh-

jeet löytyvät kisasivuilta www.mptk2017.
fi. Ilmoittautumisaika päättyy 30.6.2017.
Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista
20.7. saakka, mutta tällöin emme pysty takaamaan edullista majoitusta.
Kilpailuissa ei ole osallistumismaksua.
Joukkueet vastaavat itse majoitus- ja matkakustannuksistaan.
Kisapassin hinta kilpailijoille ja huoltajille on 90 € / hlö sisältäen 2 vrk:n majoituksen, aamupalat, lounaan ja juhlaillallisen
ohjelmineen, kylpylän vapaan käytön sekä
etuja yhteistyökumppaneilta.
Kilpailukeskus ja majoitus sijaitsee Spa
Hotel Casinolla. Kaikki materiaali toimitetaan sähköisesti joukkueenjohtajan sähköpostiosoitteeseen 11.8.2017 mennessä.
Ennakkomateriaali julkaistaan myös kilpailun internetsivuilla.

Tule seuraamaan kilpailua!
Yleisö ja kannustusjoukot ovat tervetulleita seuraamaan kisatapahtumia.
Edullinen kannattajapaketti gaalaillallisineen on mahdollista varata kilpailun nettisivujen kautta.

Ilmoittaudu
30.6.
mennessä!

Seuraa kisajärjestelyjä
Kisasivut: www.mptk2017.fi
savonlinna.meripelastus.fi
Facebook: savonlinnanjarvipelastajat
Instagram: @sarsavonlinna
Twitter: @SARsavonlinna
Tavoitat meidät myös sähköpostilla:
mptk17.savonlinna@gmail.com
Kilpailun johtaja:
Esa Hirvonen p. 044 977 7350
Ratamestari:
Mikael Fyhr p. 050 356 8434
Tiedottaja:
Anne Kosonen p. 050 532 5564

