Freestylemelonnan SM-kilpailut
8.9.2018 Neitikoski
Kilpailupaikka
Neitikoski, 81750 Pankakoski, Lieksa
Järjestävä seura
Melanvilauttajat
Sarjat
Miehet: K1 pojat, 18 vuotta (K1M18), K1 miehet (K1M) , K1 miehet, 35 vuotta (K1M35), K1 miehet, 50
vuotta (K1M50) , K1 miehet, 65 vuotta (K1M65), C1 miehet, OC1 miehet
Naiset: K1 tytöt, 18 vuotta (K1N18) , K1 naiset (K1N) , K1 naiset, 35 vuotta (K1N35) , K1naiset, 50 vuotta
(K1N50), K1 naiset, 65 vuotta (K1N65), C1 naiset, OC1 naiset
Sarjalla on SM-arvo jos siihen osallistuu vähintään kolme melojaa. Mikäli sarjaan ei ole riittävästi
osallistujia, sulautetaan sarja mahdollisuuksien mukaan alempaan ikäkausisarjaan.
Aikataulut
08:30 joukkueenjohtajien palaveri laiturilla aallon vieressä
09:30 alkuerät, semifinaalit ja finaalit
Säännöt
Voimassa olevat Suomen Melonta- ja Soutuliiton Freestylemelontaa koskevat yleiset kilpailusäännöt:
www.melontajasoutuliitto.fi/liitto/materiaalipankki/kilpailusaannot/
Ilmoittautuminen
Ilmoittautumiset tulee tehdä seuroittain viimeistään 28.8.2018 osoitteisiin toimisto@melontajasoutuliitto.fi
ja freestylemelonnan.sm.2018@gmail.com sisältäen: ilmoittava seura, melojien nimet ja sarjat, sekä
nuorten sarjoissa syntymäaika. Muista lähettää ilmoittautumiset molempiin sähköposteihin!
Osallistumismaksu
Osallistumismaksu on 15 euroa /meloja (jokaista sarjaa kohden, johon meloja osallistuu).
Osallistumismaksu maksetaan Melanvilauttajat RY:n tilille FI76 4600 2220 0622 12 viimeistään
ilmoittautumisen päättymispäivänä 28.8.2018. Maksun viestikenttään SM2018 ja maksavan seuran tai
osallistujan nimi.
SM-kilpailuihin osallistujilla on oltava voimassa oleva Suomen Melonta- ja Soutuliiton kilpailulisenssi ja
hänen tulee olla joko suomalainen tai kilpailuvuoden alussa 1.1.2018 Suomessa vakituisesti asuva ulkomaan
kansalainen, joka on liiton jäsenseuran jäsen ja edustaa kilpailussa tätä seuraa.
Lisätietoja kilpailuista
kilpailunjohtaja Saara Suurla nolla neljä nolla 7417677
freestylemelonnan.sm.2018@gmail.com
Muuta
Ruunaan Rysäys
Samassa järjestetään klo 15:00 alkaen Ruunaan Rysäys - perinteinen luuppikisa dancer-kajakeilla.
Ilmoittautuminen paikan päällä!

Koskimelonnan lyhytelokuvailtamat
Lisäksi illan palkintojenjaon yhteydessä järjestetään koskimelonnan lyhytelokuvailtamat. Ehdota siis
nähtäville omaa koskimelontapätkääsi sarjoihin:
- Paras laskulinja
- Huget ilmat
- Carnage
Ehdota max. 5 min pituista videotasi vaikka jokaiseen sarjaan osoitteeseen:
freestylemelonnan.sm.2018@gmail.com 17.8.2018 mennessä. Videoiden ei tarvitse olla tältä vuodelta, sillä
iltamat järjestetään nyt ensimmäistä kertaa. Asiantuntijaraati valitsee lopulliset videot yleisöäänestykseen
ja sarjojen voittajat katsotaan yhdessä sekä palkitaan paikan päällä.

Tervetuloa!

