
MARATONMELONNAN 
SUOMENMESTARUUS- JA 
NUORISOMESTARUUSKILPAILUT 
 
KAUKAJÄRVEN MELONTA- JA SOUTUSTADION, 
TAMPERE 
 
18. -19.7.2015 
 
 
 
Kilpailuohjelma: 
 
 
Lauantai 18.7.2015 
 
klo 9.30   NMK- lähtöjen joukkueenjohtajien kokous 
 
klo 10.00 NMK-lähdöt:   

n. 12 km (kolme kanto-osuutta):  K1 pojat 16 v., tytöt 16 v. 
    C1 pojat 16 v. 
 
klo 10.05 NMK-lähdöt:  

 n. 8 km (ei kanto-osuutta): K1 pojat 14 v., tytöt 14 v. 
 
klo 11.00  SM-lähtöjen joukkueenjohtajien kokous 
 
klo 12.00  SM-lähdöt: 

 n. 20 km (neljä kanto-osuutta): K1 miehet yleinen, miehet 18 v., miehet 23 v. 
    C1 miehet yleinen, miehet 18 v., miehet 23 v. 
 n. 16 km (kolme kanto-osuutta): K1 miehet masters (alk. 35- 39 v.) 
    C1 miehet masters  (alk. 35-  39 v.) 
    ( yli 60 v. sarjoissa ei kanto-osuutta) 
 
klo 12.05 SM-lähdöt: 
 n. 20 km (neljä kanto-osuutta):  K1 naiset yleinen, naiset 18 v., naiset 23 v. 
 n. 16 km (kolme kanto-osuutta): K1 naiset masters (alk. 35- 39 v.) 
    ( yli 60 v. sarjoissa ei kanto-osuutta) 
 
 
 
 



 
Sunnuntai 19.7.2015 
 
klo 11.30  NMK- ja SM-lähtöjen joukkueenjohtajien kokous 
 
klo 12.00 SM-lähdöt: 
 n. 20 km (neljä kanto-osuutta):  K2 miehet yleinen, miehet 18 v., miehet 23 v. 
    C2 miehet yleinen, miehet 23 v. 
 n. 16 km (kolme kanto-osuutta): K2 miehet masters (alk. 35- 39 v.) 
    C2 miehet masters (alk. 35- 39 v.) 
    ( yli 60 v. sarjoissa ei kanto-osuutta) 
klo 12.05 SM-lähdöt: 
 n. 20 km (neljä kanto-osuutta):  K2 naiset yleinen, naiset 18 v., naiset 23 v. 
 n. 16 km (kolme kanto-osuutta):  K2 naiset masters (alk. 35- 39 v.) 
    ( yli 60 v. sarjoissa ei kanto-osuutta) 
 
klo 12.10 NMK-lähdöt: 
 n. 12 km (kolme kanto-osuutta):  K2 pojat 16 v. 
    K2 tytöt 16 v. 
    C2 pojat 16 v. 
 
 
14-vuotiaiden sarjoissa on käytettävä kelluntaliivejä. 
Maratonilla eri seuroja edustavat kaksikkomelojat saavat meloa yhdessä myös NMK- ja SM-
kilpailuissa. 
 
 
Ilmoittautumiset: 
Ilmoittautumiset 6.7.2015 mennessä Suomen melonta -ja soutuliiton toimistoon kilpailusääntöjen 
mukaisesti toimisto@melontajasoutuliitto.fi  
Ilmoittautumiseen maininta ”Maraton SM-kilpailu/ Maraton NMK-kilpailu. 
Jälki-ilmoittautumisia ei hyväksytä. 
Kilpailijoilla on oltava voimassa oleva lisenssi. 
 
Ilmoittautumismaksu: 
K1 /C1   20 euroa 
K2 /C2   30 euroa 
Ilmoittautumismaksut 8.7.2015 mennessä Tampereen Vihuri ry:n tilille: 
F177 5732 2620 0387 03  
 
Tiedustelut: 
Tampereen Vihuri ry,  Kari Tikkanen 040 5110895  tai 
sihteeri@vihuri.info 
Tiedotteet ja lähtölistat julkaistaan niiden valmistuttua www.vihuri.info  
 
 
Tervetuloa kilpailuihin! 
 
Tampereen Vihuri ry   


