21.5.2022

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
12.00
12.00
12.00
12.02

K‐1 Miehet/Naiset yleinen 12 km (4 kierrosta)
K‐1 Miehet/Naiset 40v, 50v, 60v, 70v 12 km (4 kierrosta)
K‐1 tytöt/pojat 18v 12 km (4 kierrosta)
K‐1 tytöt/pojat 16v ja kuntosarja 9 km (3 kierrosta)
K‐1 tytöt/pojat 14v 6 km (2 kierrosta)

Kilpailun johtaja Marjo Puro
Ratamestari Lauri Palmroth
Turvallisuusvastaava Minna Kantsila
EA‐asioissa ota yhteys turvallisuusvastaavaan
Lähettäjä‐kuuluttaja Hannu Kaukola
Ylituomari Harri Sairiala

Varaa mukaan käteistä rahaa keittoa ja kahvia varten, kisapaikalla ei käy kortti.
Tulokset julkaistaan netissä: vihuri.info/kilpamelonta/pihla‐maraton‐2022/

Pihla‐Maraton 2022 kilpailureitti ja turvaveneet
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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.

Turvaveneet:









Maratonlähdön kääntöpaikka
o Vene sijoittuu kaarteen (poijujen) sisäpuolelle lähelle ensimmäistä kääntöpoijua.
o Valvoo että kilpailijat kiertävät kääntöpoijut pitkän matkan kisassa.
Maratonlähtö
o Haapasaaren ranta, siten että näköyhteys kilpailureitillä molempiin suuntiin.
o Kilometrin radalla kääntöpoijujen sisäpuolella ja valvoo että poijut kierretään myötäpäivään
ulkopuolelta.
Reppukari ‐ laivaväylä ‐ Vasikkaniemi
o Valvoo laivaliikennettä ja pysäyttää veneet.
Laivaväylä, radan ulkopuoli ‐ Ulonsalmi
o Vene valvoo veneliikennettä laivaväylällä, jotta vältettäisiin ylinopeudesta aiheutuvat
vaaratilanteet. Pysäyttävät veneet mahdollisuuksien mukaan.
Lähtöpaikan ja maalin lähettyvillä ja lähtee auttamaan tarpeen mukaan.

Kajakin kaatuessa kilpailija voi ottaa vastaan apua sen tyhjentämisessä ja melonta‐asentoon pääsemisessä,
mutta ei kuitenkaan kajakin edistämisessä.

