
 
 
 

EM2019 - Kilpailut kolmessa kaupungissa 

Tulevat EM-kilpailut käydään syyskuun alkupuoliskolla kolmessa eri 

kaupungissa lähellä Italian Venetsiaa. Kaupungit ovat Jesolo, Eraclea ja 

Caorle. Välimatkaa kaupunkien välille tulee noin 30 km. Kilpailupäivät 

ovat 5.-15.9.2019. Tähän artikkeliin olemme koonneet muutaman 

tärkeän huomion, jotka osaltaan helpottavat valmistautumistasi tuleviin  

EM-kilpailuihin.  

 

Rekisteröintikeskus Palainvent – Aloita kilpailumatkasi täältä 

Kaikki kilpailuun liittyvä on aloitettava täältä, Palainvent-hallista.  

Se tulee olemaan kilpailujen rekisteröintikeskus ja se sijaitsee lähes Jesolon keskustassa, lähellä paikallista 

turistitoimistoa. Kun saavut kaupunkiin, suuntaa ensimmäiseksi tänne. Lentokenttäbussit saapuvat aivan 

hallin läheisyyteen, joten kannattaa suunnata askeleet ensin Palainventiin ja vasta sen jälkeen hotelliin. 

Palainvent-hallissa rekisteröityvät niin kilpailijat kuin seuralaisetkin. Sieltä 

saat kilpailuun liittyvät materiaalin numeroineen, varmistusohjeineen, 

kaikkineen. Palainvent-hallissa on varmistuspiste eri lajeihin. Varmistus on 

tehtävä lajia edeltävänä päivänä klo 20.00 mennessä. Varmistuksen osalta 

uutuutena tulee olemaan se, että voit tehdä sen myös puhelimella. 

Tarkemmat ohjeet saat rekisteröinnin yhteydessä. Tärkeintä on: ota 

suunnaksi ensimmäisenä tämä halli! 

Palainvent-hallin edestä lähtevät kuljetukset kolmelle eri stadionille. 

Aikataulut näille busseille julkaistaan vasta elokuun alussa. Urheilijajuhlakin 

järjestetään 9.9. tässä hallissa, samoin Euroopan Masters Urheiluliiton, EMA, yleiskokous.  

 

Kolme stadionia 

Vaikka Italia sai nämä EM-kilpailut aikoinaan Venetsiaan, 

niin yhtään lajia ei tulla järjestämään siellä. Ainoa mikä 

yhdistää, on Venetton maakunta, johon nämä 

paikkakunnat kuuluvat. Päästadion tulee olemaan  

Picchi-stadion Jesolossa. Sijainti on lähes ihanteellinen 

kävelymatkan etäisyydellä useimmista Jesolon hotelleista. 

Kun varaat hotellin, tarkista sen sijainti suhteessa Picchin 

stadioniin ja edellä mainittuun Palainvent-halliin. Näin 

vältyt turhilta siirtymisiltä. Tällä päästadionilla on avajaiset 

kilpailujen ensimmäisenä päivänä 5.9.  

Toinen stadion, missä on seuraavaksi eniten lajeja, on Caorlen Chiggiato -stadion. Se sijaitsee myös lähellä 

Caorlen keskustaa. Etäisyys Jesolosta on 30 km, jolloin siirtymiseen Jesolosta Caorleen on varattava 

vähintään yksi tunti järjestäjien kuljetuksella, paikallisbusseilla vähän enemmän. Caorlen stadionin vieressä 

juostaan myös maastojuoksu ja uutena lajina 10 km sauvakävely. Tähän lajiin löytyy myös säännöt 

järjestäjien kotisivuilta. Jos lajisi ovat vain Caorlessa, silloin voit varata majoituksen sieltä. Caorle on pieni 

kaupunki, joka kutsuu itseään myös pieneksi Venetsiaksi. Kilpailujen päättäjäiset ja pitkät viestit on myös 

Caorlen stadionilla 15.9. 



 
 
 

Kolmas stadion on Eraclean stadion, missä myös muutama laji järjestetään. Tämä stadion on myös 

urheilijoiden harjoituskäytössä, silloin kun siellä ei ole kilpailu käynnissä. Eraclea Maressa järjestetään 

maantiekävely aivan kaupungin keskustassa. 

Kolme kaupunkia – kolme kertaa enemmän… 

Tulevat EM-kilpailut ovat todellakin kolmessa eri kaupungissa. Toivottavasti tämä ei tule kerryttämään 

ongelmien määrää kolmella. Järjestäjät tekevät varmasti kaikkensa, että näin ei pääse käymään. Ja kyllä 

italialaisen järjestämishalun tuntien, uskomme vahvasti näin myös tapahtuvan. Meidän urheilijoiden on 

tärkeintä tässä vaiheessa muistaa seuraavat asiat: 

- tee ilmoittautuminen ajoissa, joko suoraan järjestäjille tai SAUL:n toimistoon (tarkemmat ohjeet 

ovat ilmoittautumislomakkeessa) 

- varaa matkasi ja majoituksesi  

- käy Palainvent-hallissa ensimmäiseksi ja tee varmistukset lajeihisi 

- tarkista, ainakin kolmeen kertaan, millä stadionilla on lajisi  

- varaa vähintään tunti siirtymiseen Jesolosta Caorleen ja vähän vähemmän Jesolosta Eracleaan 

- tarkista bussien aikataulu ja bussipysäkit. Informaation pitäisi tulla elokuun alussa järjestäjien 

kotisivuille 

- palkintojenjako on sillä stadionilla, missä lajisi pidetään, tunti lajisi päättymisen jälkeen 

- kilpailujen viimeisenä päivänä 15.9. on Jesolossa suuri kansanjuhla. Varaa liikkumiseen vähintään 

kaksinkertainen aika ja varsinkin, jos olet menossa takaisin lentokentälle! 

- seuraa järjestäjien kotisivuja ja siellä olevia päivitettyjä uutisia 

- tallenna meidän yhteystiedot puhelimeesi ja ole heti ongelman ilmaannuttua meihin yhteydessä 

Toivottavasti sait näistä ohjeista muutaman tärkeän tiedon. Kohti syksyn EM-kilpailuja mentäessä olemme 

joukkueenjohtajina vastaamassa kysymyksiin. Lähetämme elokuussa kaikille ilmoittautuneille 

joukkuekirjeen, johon kokoamme kilpailujen läpivientiin liittyvät ja päivitetyt tiedot. 

Edellä kirjoitettu on tarkoitettu auttamaan, ei lannistamaan, tiellä kohti EM-kilpailuja. Nämä kolme 

kaupunkia ovat jo sinällään tutustumisenarvoisia ja välipäivänä ennättää vierailemaan Venetsiassa. Eikä 

pidä unohtaa italialaista ruokaa! Jesolo – Eraclea – Caorle ovat kaikki merenrantakaupunkeja, joten tarjolla 

on aivan mahtavia makuelämyksiä meren antimista! Ja palan painikkeeksi voi nauttia lasillisen proseccoa, 

sillä Venetton alue on juuri tämän kuohuvan juoman valmistusaluetta! 

Aurinkoisin ja kannustavin EM-kilpailuterveisin 

Joukkueenjohtajat 

Oki ja Vesa  

Oki: +358504411330, oki.vuonoranta@saul.fi  

Vesa: +358408204730, vesa.lappalainen@kotikone.fi  

 


