
                     

                          

KILPAILUKUTSU 

              

Tampereen Vihuri ja Salon Melamogulit järjestävät  

 

Maratonmelonnan SM-kilpailut 

Maratonmelonnan NMK-kilpailut 

Suomen Cup VI 

Salo, Vuohensaari 

 

Lauantai 17.7.2021 

Maratonmelonnan yksikkö SM-kilpailut 

Maratonmelonnan yksikkö NMK-kilpailut 

Suomen Cup-lähdöt 

 

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 

 kalusto vapaa, 9 km, ei kantoja 

 

4. lähtö Maratonmelonnan SM-kilpailut, klo 13.00 

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

35 vuotiaista lähtien masters-sarjat 5 ikävuoden välein. Tarvittaessa sarjoja yhdistellään 
siten, että 



                     
 

sääntöjen mukainen minimi osallistujamäärä täyttyy. 

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 

35 vuotiaista lähtien masters-sarjat 5 ikävuoden välein. Tarvittaessa sarjoja yhdistellään 
siten, että 

sääntöjen mukainen minimi osallistujamäärä täyttyy. 

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

km ilman kanto-osuuksia. 

 

Sunnuntai 18.7.2021 

Maratonmelonnan kaksikko SM-kilpailut 

Maratonmelonnan kaksikko NMK-kilpailut 

Suomen Cup -lähtö 

 

6. lähtö Suomen Cup 10.30 

K2 Tytöt ja pojat 12v, 3 km ei kantoa 

 

7. lähtö Nuorisomestaruuskilpailut klo 11:00 

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 

35 vuotiaista lähtien masters-sarjat 5 ikävuoden välein. Tarvittaessa sarjoja yhdistellään 
siten, että 

sääntöjen mukainen minimi osallistujamäärä täyttyy. 

 



                     
 

 

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 

35 vuotiaista lähtien masters-sarjat 5 ikävuoden välein. Tarvittaessa sarjoja yhdistellään 
siten, että 

sääntöjen mukainen minimi osallistujamäärä täyttyy. 

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

km ilman kanto-osuuksia. 

 

Maratonilla eri seuroja edustavat kaksikkomelojat saavat meloa yhdessä SM-kilpailuissa. 

 

ILMOITTAUTUMISET 

Ilmoittautumiset kilpailuihin 7.7.2021 klo 24.00 mennessä Starttiin.fi -järjestelmään. C-1/C-
2-melojien ja kuntosarjan ilmoittautuminen sähköpostilla toimisto@smsl.fi ja viestistä kopio 
puromarjo@gmail.com 

Ilmoittautumismaksut: NMK ja SM ja Suomen Cup-lähdöt: K1/C1 25  

euroa, K-2/C-2 30 euroa 

Tiedustelut Marjo Puro puromarjo@gmail.com 050 5439866 tai Hannu Kaukola 
kaukola@live.com. TERVETULOA KILPAILUIHIN! 

 

Tärkeää oheistietoa kilpailusta: 

- Kisapaikka sijaitsee leirintäalueen rannassa.  
- Vuohensaaren ravintola pitää rannassa kisojen ajan myyntipistettä, jossa on 

myynnissä kahvia, teetä, virvoitusjuomia, suolaista ja makeaa pikkupurtavaa. 
- Vuohensaaren kahvila-ravintola sijaitsee leirintäalueella, n. 0,5 km:n päässä 

kisapaikasta. 
- Olemme järjestäneet kisaruokailumahdollisuuden Vuohensaaren ravintolassa.  

Lauantaina tarjolla makaronilaatikkoa, sunnuntaina kinkkukiusausta. Hinta on 10 
euroa/ruokailu. Hintaan kuuluu vihersalaatti ja vesi/mehu.  Varaa ruokailu etukäteen  

-  
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- 11.7. mennessä. puromarjo@gmail.com. Maksu suoritetaan samalla etukäteen 
Vihurin tilille. : IBAN: FI77 5732 2620 0387 03 BIC: OKOYFIHH 

- Alueella on mahdollisuus mökkimajoitukseen. Tarjolla on 2-6 hengen huoneita tai 
mökkejä. Katso tarkempaa tietoa mökeistä: 
https://saleena.bookingonline.fi/stable/tuotteet.jsp?portaali_id=268&teema_id=1928
&ylaluokka_id=1925&maa=FIN Mökin varauksessa etusijalla ovat varaukset 
perjantaista sunnuntaihin. Varaa mökki/majoitus Vihurin kautta. 
puromarjo@gmail.com 

- Leirintäalueella on mahdollista majoittua myös asuntovaunulla, asuntoautolla tai 
teltalla. Tiedustele ja varaa majoitus siinä tapauksessa suoraan Vuohensaari 
Campingilta. 

- Kisapaikalle saapumiseen tulee varata riittävästi aikaa. Kajakin/kajakit voi tuoda 
melko lähelle kisapaikkaa, mutta autot ja trailerit parkkeerataan sen jälkeen n. 
kilometrin päähän kisapaikasta. Lisäohjeet lähempänä kilpailuajankohtaa. 
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Kilpailureitti 

 

Kilpailureitti on merkitty karttaan sinisellä. Lähtö tapahtuu Vuohensaaren uimarannan edustalta (punainen 

merkki). Kiertosuunta myötäpäivään. Kierretään kartassa punaisena näkyvät poijut. Yhden kierroksen 

pituus n. 3 km. Kanto-osuus hiekkarannalla. Tarkempi reittikartta ja reittiselostus lähempänä. 


