Pihla-Maraton 2022
Ruovesi, Pihlapirtti, lauantai 21.5.2022
Osoite: Vasikkaniementie 1, 34600 Ruovesi
Väliaikalähdöt:
10.45
K-1, 1 km väliaikalähtö Miehet/Naiset yleinen, 40v, 50v, 60v, 70v, kuntosarja
K-1, 1 km väliaikalähtö tytöt/pojat 14v, 16v, 18v
Maraton, lähdöt:
12.00
K-1 Miehet/Naiset yleinen 12 km (4 kierrosta)
12.00
K-1 Miehet/Naiset 40v, 50v, 60v, 70v 12 km (4 kierrosta)
12.00
K-1 tytöt/pojat 18v 12 km (4 kierrosta)
12.00
K-1 tytöt/pojat 16v ja kuntosarja 9 km (3 kierrosta)
12.02
K-1 tytöt/pojat 14v 6 km (2 kierrosta)
Väliaikalähdöissä kilpaillaan yksi n. 1 km mittainen kierros, johon kilpailijat lähtevät sarja kerrallaan
yksitellen numerojärjestyksessä 30 s lähtövälein. Väliaikalähtöjen lähtö on uimatornin kohdalla ja maali
Pihlapirtin edustalla. Maratonkilpailu käydään kierroskilpailuna, jossa kierroksen pituus on noin 3 km.
Maratonkilpailun lähtö ja maali sijaitsevat samassa kohtaa Pihlapirtin edustalla.
Maratonkilpailussa ei ole kanto-osuuksia. Kanoottipunnitusta ei ole missään sarjassa. 16v ja 18v juniorisekä masters sarjojen kilpailijat voivat osallistua samalla ilmoittautumismaksulla ja kilpailusuorituksella
oman sarjansa lisäksi myös 12 km yleiseen sarjaan. Väliaikalähtö 1 km ja maraton ovat erilliset kilpailut,
kumpaankin ilmoittaudutaan erikseen.
HUOM! Jokainen osallistuja vastaa itse siitä, että hänellä on voimassa oleva kilpailulisenssi ja vakuutus.
Kelluntaliivi on pakollinen alle 18v sarjoissa.
Ilmoittautumiset ja osanottomaksut
Ilmoittautumiset sunnuntaihin 15.5.2022 klo 24:00 mennessä
• Kaikki sarjat paitsi kuntosarja: https://starttiin.fi
ohjeet järjestelmän käyttöön: www.melontajasoutuliitto.fi/kilpailut/starttiin-fi/
• Kuntosarja: sähköpostitse osoitteeseen kilpajaos@vihuri.info
Osanottomaksut:
Pitkät matkat 6-12 km 25 €
1 km kilpailu 14 €
Tampereen Vihurin tilille 15.5.2022 mennessä: IBAN: FI77 5732 2620 0387 BIC: OKOYFIHH
Lisätiedot:
Helena Korppoo
050 606 26
Ruoveden Kanoottipurjehtijat
www.ruovedenkanoottipurjehtijat.fi
Marjo Puro, kilpailun johtaja
050 543 9866
Tampereen Vihuri
www.vihuri.info/

KILPAILUREITTI 2022

Lähtö ja maalilinja sijaitsevat Pihlapirtin edustalla. 1 km väliaikalähtökilpailussa lähtö tapahtuu
erilliseltä lähtöpoijulta, jonka kohdalta kilpailijat lähtevät matkaan yksitellen 30 s välein, sarja
kerrallaan numerojärjestyksessä. Kilpailijoiden vastuulla on olla lähtölinjalla ajoissa.
Maratonkilpailussa kilpailijat asettuvat Pihlapirtin edustalla sijaitsevien kaarrepoijujen määräämälle
lähtölinjalle. Lähtökomento on molemmissa kilpailuissa ”Ready – GO!”
Kilpailijat kiertävät kilpailureitit myötäpäivään, eli kaikki kaarrepoijut kierretään aina vasemmalta
puolelta. Maratonreitin kierros on n. 3 km pituinen. Kauimmaisella kääntöpaikalla on kolme
kääntöpoijua, jotka kierretään vasemmalta puolelta. Maaliin tullessa ei tarvitse tulla
maalipoijujen/lippujen väliin, maalilinjan ylitys katsotaan maaliintuloksi.
Reitin varrella on turvaveneitä valvomassa. Huom! Kilpailijoiden on huomioitava kilpailualueella
mahdollisesti liikkuva veneliikenne.

