TERVETULOA
MARATONMELONNAN MIEHISTÖKAJAKKIEN SM- JA NMK-KILPAILUUN,
SEKAPARIEN SM-KILPAILUUN JA PORI MELONTAAN/SUOMEN CUPOSAKILPAILUUN MELAMAJAVIEN VAJALLE 3.-4.9.2022

KILPAILUOHJELMA
LAUANTAINA 3.9.2022
klo 11.00
klo 12.00
klo 12.02
klo 12.04
klo 13.30
klo 13.32
n. klo 16.15

Joukkueenjohtajien kokous
1. lähtö: NMK K-2 P16
2. lähtö: NMK K-2 T16
3. lähtö: Suomen Cup K-2 (P12, P14, T12, T14)
4. lähtö: SM K-2, C-2 miehet (18 v, 23 v, yleinen, master)
5. lähtö: SM K-2 naiset (18 v, 23 v, yleinen, master)
Palkintojenjako
Pori Energia tarjoaa löylyt melonnan jälkeen.

SUNNUNTAINA 4.9.2022
klo 10.00
klo 11.00
klo 12.15
klo 12.17
n. klo 14.30

Joukkueenjohtajien kokous
1. lähtö: Suomen Cup (P10, T12, P14, T10, T12, T14)
2. lähtö: Sekaparien SM
3. lähtö: Suomen Cup K-1 (16 v ->)
Palkintojenjako
Pori Energia tarjoaa löylyt melonnan jälkeen.

SARJAT JA MATKAT
LAUANTAINA 3.9.2022:
Nuorisomestaruuskilpailu:
K-2
N16
K-2
M16

11 km
11 km

4 lyhyttä kierrosta
4 lyhyttä kierrosta

4 kantoa
4 kantoa

Miehistöjen SM-kilpailu:
K-2
Naiset 18 v
K-2
Naiset 23 v
K-2
Naiset yleinen
K-2
Naiset master 35 v alk.
K-2
Naiset master 65 v alk.

16 km
16 km
20 km
16 km
16 km

4 kierrosta
4 kierrosta
5 kierrosta
4 kierrosta
4 kierrosta

4 kantoa
4 kantoa
5 kantoa
4 kantoa
ei kantoa

K-2
K-2, C-2
K-2, C-2
K-2, C-2
K-2, C-2

Miehet 18 v
Miehet 23 v
Miehet yleinen
Miehet master 35 v alk.
Miehet master 65 v alk.

20 km
20 km
24 km
20 km
16 km

5 kierrosta
5 kierrosta
6 kierrosta
5 kierrosta
4 kierrosta

5 kantoa
5 kantoa
6 kantoa
5 kantoa
ei kantoa

n. 3 km
n. 6 km

1 lyhyt kierros
2 lyhyttä kierrosta

ei kantoa
ei kantoa

Sekaparien SM:
K-2
sekapari

16 km

4 kierrosta

4 kantoa

Suomen Cup/Pori melonta:
K-1
T10, P10
K-1
T12, P12
K-1
T14, P14
K-1
T16, P16
K-1
T18, P18
K-1
N, M yleinen
K-1
N, M master 40, 50
K-1
N, M master 60, 70
N, M master 80
Kuntosarja

n. 2 km
n. 3 km
n. 6 km
12 km
12 km
12 km
12 km
12 km
8 km
8 km

puolikas lyhyt kierros
1 lyhyt kierros
2 lyhyttä kierrosta
3 kierrosta
3 kierrosta
3 kierrosta
3 kierrosta
3 kierrosta
2 kierrosta
2 kierrosta

ei kantoa
ei kantoa
2 kantoa
3 kantoa
3 kantoa
3 kantoa
3 kantoa
ei kantoa
ei kantoa
ei kantoa

Suomen Cup / Pori melonta:
K-2
T12, P12
K-2
T14, P14
SUNNUNTAINA 4.9.2022:

Reittiseloste löytyy kutsun liitteestä.
Kaksikkokilpailuissa eri seurojen edustajat voivat meloa samassa aluksessa. Sekaparien ja miehistöjen SM-kisassa melojan on oltava täyttänyt 15 vuotta. SM-kilpailuissa sarjat ovat viiden vuoden välein. Tarvittaessa sarjoja yhdistellään siten, että sääntöjen mukainen minimiosallistujamäärä täyttyy.
Nuorten sarjoissa (10, 12 ja 14 v) on käytettävä kelluntaliiviä. Järjestäjä voi vaatia kelluntaliivien
käyttöä myös muilta melojilta. Melamajavat suosittelevat kelluntaliivien käyttöä kaikille melojille.

ILMOITTAUTUMISET JA KILPAILUMAKSUT
Kajakkisarjojen ilmoittautumiset 24.8. mennessä ensisijaisesti starttiin.fi-järjestelmän kautta. C-2
melojien ilmoittautumiset kirjallisesti, sääntöjen mukaisesti 24.8. mennessä (sähköpostilla pauliina.kyha@gmail.com sekä toimisto@smsl.fi). SM-kilpailuun ei hyväksytä jälki-ilmoittautumisia.
Starttiin.fi-järjestelmässä melojat ilmoittautuvat omaan ikäluokkasarjaansa. Ikäluokkasarjoissa melovat voivat kuitenkin osallistua SM-kilpailussa myös yleiseen sarjaan. Tätä varten järjestelmässä on
kaksi yleisen sarjan matkaa: pelkille yleisen sarjan melojille ja ikäluokkamelojille, jotka melovat myös
yleisessä sarjassa.
Jos pari meloo vain yleisessä sarjassa, valitse matkaksi naisilla”20 km” tai miehillä ”24
km”.
Jos melojat osallistuvat ikäluokkasarjansa lisäksi yleiseen sarjaan, he ilmoittautuvat
oman ikäluokkasarjansa lisäksi myös matkalle ”20 km/ikäluokka” (naisilla) tai ”24
km/ikäluokka” (miehillä). Kyseisissä yleisissä sarjoissa osallistumismaksu on 0 euroa.
Huom. Tee kaksikon ilmoittautuminen ikäluokka- ja yleiseen sarjaan omina ostoskoriin
vienteinä.
Tarkista, että valinnat ovat oikein, jotta laskun summa pitää paikkansa.
Mahdolliset varamelojat ilmoitetaan sarjoihin ”varameloja la” tai varameloja su” riippuen siitä kummalle päivälle varameloja ilmoitetaan.
Kuntosarjan ilmoittautumiset sähköpostilla osoitteeseen pauliina.kyha@gmail.com.
Suomen Cupin lähtöihin hyväksytään myös jälki-ilmoittautumiset (pauliina.kyha@gmail.com) tai
paikan päällä klo 9.00 mennessä. Kuntosarjan ja jälki-ilmoittautumisten osallistumismaksut on suoritettava viimeistään kilpailupäivänä Melamajavien tilille (FI 61 5701 5640 004172). Jälki-ilmoittautumisten osallistumismaksut ovat 1,5-kertaiset.
Mikäli ilmoittautumisiin tulee peruuntumisia, toivomme, että niistä ilmoitetaan kilpailunjohtajalle
ennen kilpailupäivää.
Ilmoittautumismaksut:
SM, NMK, Sekapari SM-kilpailu
Suomen Cup
Suomen Cup 10, 12 ja 14 vuotta
Kuntosarja

30 euroa/K-2
25 euroa/K-1
14 euroa/K-1
19 euroa /K-2
10 euroa

OHEISTIETOA KILPAILUIHIN LIITTYEN:
Kilpailupaikkana toimii Melamajavien vaja, joka sijaitsee Hevosluodontien päässä. Vajan piha-alueella on vähän parkkitilaa. Tämän vuoksi pyydämme, että osallistujat jättäisivät autot parkkiin asuntomessualueen puolelle Jokiniityntien/Hätilänkadun väliselle parkkialueelle ja saapuisivat vajalle
kävellen. Tämä ”kanto-osuus” ei koske mastermelojia, joilla ei ole kanto-osuutta kilpailussa vaan
ko.mastersit voivat parkkeerata vajan pihalle. Trailerit vetoautoineen voidaan parkkeerata vajan
piha-alueelle ja yksittäiset melojat voivat käydä tarvittaessa jättämässä kaluston vajalle.

Kilpailupaikalla on tilapäisiä pukutiloja, joihin voi jättää tavaroita omalla vastuulla. Kajakkeja voi säilyttää pihalla esim. MeMan trailerissa ja kajakkitelineissä. Kajakkeja on mahdollisuus säilyttää vajassa myös yön yli, säilytystarpeesta voi ilmoittaa ennalta kilpailunjohtajalle.
Melojilla ja huoltajilla on mahdollisuus virkistäytyä saunalautalla kilpailun jälkeen, joten uikkarit ja
pyyhe mukaan. Sauna lämpiää maaliin tulon jälkeen, huolehdithan että ehdit kuitenkin palkintojenjakoon. Saunalautta on kantoalueen sivussa. Löylyt tarjoaa Pori Energia.
Yleisöä palvelee myös kahvio, josta saatavilla mm. lounasta.

Lisätietoja kilpailusta, lähtölistat ja tulokset julkaistaan Melamajavien kotisivuilla. Lisätietoja antaa
tarvittaessa kilpailunjohtaja Pauliina Kyhä (pauliina.kyha@gmail.com tai 040 1702080). Mikäli tiedustelu liittyy pelkästään ilmoittautumiseen, voit olla yhteydessä myös Emmi Puputti-Vehkalahteen
(emmi.puputti@live.fi).

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

Liite: REITTISELOSTE
Kilpailu melotaan kierroskilpailuna. Lähtö- ja maali ovat Melamajavien vajan kohdalla. Reiteillä
saattaa olla veneliikennettä. Reitillä on useita turvakajakkeja ja – veneitä.
LYHYT REITTI (n. 3km):

Nuorten sarjoissa (NMK, Suomen Cup 10, 12 ja 14 v) melotaan lyhyttä, noin 3 km reittiä. Lähtö tapahtuu vastavirtaan kohti kaupunkia. Yläjuoksun kääntöpaikalla on yksi vihreä tynnyri. Mikäli sarjassa on kanto-osuus, se sijaitsee vajan edustalla ja kulkee vajan pihan läpi. Osuudelle voi nousta
laiturilta tai rannasta. Nousu kanto-osuudelle on kapeahko ja voi olla liukas. Vesille mennessä käytössä on laituri. Kanto-osuudelta jatketaan myötävirtaan kohti alajuoksun kääntöpaikkaa, jossa on
lippu. Maalilinja sijaitsee vajan edustalla. Kilpailureitti melotaan vastapäivään.
Huom! Suomen Cup 10 v sarjassa melotaan puolikas kierros. Maaliin tullaan 1.kääntöpaikan jälkeen.
PITKÄ REITTI (n. 4 km):

Miehistöjen ja sekaparien SM-kilpailun sekä Suomen Cup K-1-kilpailun yli 16-vuotiaat melojat melovat pidemmällä reitillä. Lähtö- ja maalilinja sijaitsevat vajan edustalla. Lähtö tapahtuu vajan edustalta vastavirtaan kohti kaupunkia. Pidemmällä reitillä yläjuoksun kääntöpaikka sijaitsee Kirjurinluodon edustalla ja siellä kaksi lippua. Kanto-osuus on vajan edustalla. Nousu on kapeahko ja voi olla
liukas. Vesille mennessä käytössä on laituri. Alajuoksulla kääntöpaikka on sama kuin nuorten reitillä
ja sijaitsee kaarteessa Niittäjän kävelysillan takana. Kilpailu melotaan vastapäivään. Yksi kierros on
n. 4 km

