
                     

                          

KILPAILUINFO 

 

Tervetuloa Saloon! 

 

              

Tampereen Vihuri ja Salon Melamogulit toivottavat kilpailijat, huoltajat ja kannustajat 
tervetulleiksi kisoihin. 

Saapuminen kisapaikalle: 

Varaa riittävästi aikaa kisapaikalle saapumiselle. Kilpailukeskus on Vuohensaaren 
uimarannalla (12). Kanootteja kuljettavat autot ja trailerit ajetaan aluekartassa näkyvän 
leikkikentän (11) tuntumaan. Paikalla on liikenteenohjaajia opastamassa. Mikäli saavut 
autolla, eikä kyydissäsi ole kanootteja, niin parkkeeraa autosi ennen Vuohensaarta 
sijaitsevalle parkkipaikalle. Parkkipaikka vasemmalla puolella ennen saaren kulkevaa 
vallitietä. Kävelymatka arviolta n. 1 km. Ihmiset ja varusteet voi käydä ensin jättämässä 
Vuohensaaren parkkipaikalle, mutta sen jälkeen täytyy auto käydä pysäköimässä tuonne 
kauemmaksi. Vuohensaaressa on leirintäalue, kesäteatteri yms. aktiivista toimintaa ja 
Vuohensaaren parkkialue on pieni. Siksi on sovittu, että me voimme hyödyntää 
leikkikentän ympäristöä kajakkien säilytyksessä ja parkkialueena ennen Vuohensaarta 
olevaa parkkialuetta. 

 

Vessat ja suihkut: 

Kilpailijoiden käytössä on vessat ja suihkut. Ne löytyvät huoltorakennuksesta (2). Niihin 
pääsee vain ovikoodilla sisään. Koodi on (tähti)1909. 

 

Ruokahuolto: 

Rannalla on Vuohensaaren yrittäjän pop-up myyntipiste, josta saa kylmiä ja lämpimiä 
juomia sekä pientä makeaa ja suolaista.  

Kahvila-Ravintolassa (1) on laajemmat valikoimat syötävää. Kahvilassa tarjoillaan ruokaa 
kilpailun jälkeen ruokailun etukäteen varanneille. Ruoka tarjolla lauantaina klo 14.15 – 
16.15, sunnuntaina klo 13.45 – 15.45. 

 

 

 



                     
 

Aluekartta 

 

 

Huomioita lähtölistasta: 

- Ilmoittautumisajan umpeuduttua tuli tieto, että yksi urheilija ei pysty kisaan 
osallistumaan ja paikan ottaa varameloja. Varamelojan käyttäminen kuitenkin 
tarkoitti, että urheilijakaksikko ei voinut osallistua enää samaan sarjaan. Kilpailu- ja 
valmennusvaliokunnan puheenjohtajan konsultoinnin jälkeen päädyttiin ratkaisuun 
jossa ylituomarin ollessa asiassa esteellinen, muut kilpailutoimikunnan jäsenet, 
Kaukola ja Puro, ratkaisivat asian ja hyväksyivät kaksikon sarjan vaihtumisen. 

- Sunnuntain Suomen Cup -kaksikkolähtö (alun perin klo 10.30) lähetetään NMK-
kaksikkolähdön yhteydessä klo 11.00. 
 

 



                     
 

Aikataulu: 

- Joukkueenjohtajien kokous klo 10.00 

 

1. lähtö Suomen Cup klo 11.00 

K-1 Tytöt ja Pojat 10v: 3 km, ei kantoa 

K-1 Tytöt ja Pojat 12v: 3 km, ei kantoa 

 

2. lähtö Nuorisomestaruuskilpailut klo 11.30 

K-1/ C-1 Tytöt ja Pojat 16v: 12 km, kolmella kanto-osuudella 

K-1 Tytöt ja Pojat 14v: 9km, kahdella kanto-osuudella 

 

3. lähtö Kunto/retkisarja ”Tampere-melonta goes Salo”  klo 11.35 

Osallistua voi vapaamuotoisella kalustolla: kajakki, kanootti, sup-lauta tms.Voit meloa yksin tai 
kaksin. Osallistumismaksu 25 euroa/alus. Reitti on turvallinen ja hyvin merkitty. Turvaveneet ja 
melojat valvovat melojia. Ilmoittautuminen puromarjo@gmail.com tai viimeistään klo 10.30 
paikanpäällä Vuohensaaressa. 

 

4. lähtö Maratonmelonnan SM-kilpailut, klo 13.00 

K-1/ C-1 M18v, M23v, M Yleinen 

Kaikilla matkana n.21km, kuudella kanto-osuudella, paitsi sarja 65 ja sitä vanhemmat 
ikäsarjat 15 km ilman kanto-osuuksia. 

 

5. lähtö Maratonmelonnan SM-kilpailut, klo 13.02 

K-1 N18v, N23v, N Yleinen 

Kaikilla matkana n.21km, kuudella kanto-osuudella, paitsi sarja 65 ja sitä vanhemmat 
ikäsarjat 15 km ilman kanto-osuuksia. 

 

Palkintojenjako  

 

Sunnuntai 18.7.2021 

6. ja 7. lähtö Suomen Cup ja Nuorisomestaruuskilpailut klo 11:00 

K2 Tytöt ja pojat 12v, 3 km ei kantoa 

mailto:puromarjo@gmail.com


                     
K-2/ C-2 Tytöt ja Pojat 16v, 12 km, kolmella kanto-osuudella 

 

 

8. lähtö Maratonmelonnan SM-kilpailut, klo 12:30 

K-2/ C-2 M18v, M23v, M Yleinen 

Kaikilla matkana n.21km, kuudella kanto-osuudella, paitsi sarja 65 ja sitä vanhemmat 
ikäsarjat 16 km ilman kanto-osuuksia. 

 

9. lähtö Maratonmelonnan SM-kilpailut, klo 12:32 

K-2 N18v, N23v, N Yleinen 

Kaikilla matkana n.21km, kuudella kanto-osuudella, paitsi sarja 65 ja sitä vanhemmat 
ikäsarjat 16 km ilman kanto-osuuksia. 

 

Palkintojenjako 

 

 
 
 

 

                               

  



                     

 

 

Kilpailureitti 

 

Kilpailureitti on merkitty karttaan oranssilla. Lähtö tapahtuu Vuohensaaren uimarannan edustalta. 

Kiertosuunta myötäpäivään. Kierretään sini-punaiset poijut. Yhden kierroksen pituus n. 3 km. Kanto-osuus 

hiekkarannalla. Ranta on loiva hiekkaranta. Kanto-osuuden pituus on n.50 metriä.  

Parkkialue merkitty karttaan (P) 


