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YLEISTÄ

Näissä säännöissä määrätään Suomen melonta- ja soutuliiton alaisissa maratonmelonta kilpailuissa
kilpailtavan Maraton Cup (jatkossa Cup tai kilpailusarja) kilpailusarjan säännöistä ja
pistelaskennasta. Cup:iin kuuluvat osakilpailut ja niissä melottavat matkat ja sarjat määräävät
vuosittain Suomen melonta- ja soutuliiton rata- ja maratonjaosto. Kilpailusarjan tavoitteena on
lisätä suomalaisten melojien osallistumista monipuolisesti kilpailumatkoille sekä lisätä nuorten
melojien määrää.
Kilpailusarjan osakilpailut käydään Suomen melonta- ja soutuliiton maratonmelontasääntöjen
mukaisesti. Kilpailijoiden kaluston ja varusteiden pitää täyttää näiden kilpailusääntöjen vaatimukset
paitsi niissä poikkeustapauksissa joista määrätään näissä säännöissä.

2
2.1

PISTELASKENTA
Henkilökohtaiset pisteet

Henkilökohtaiset pisteet lasketaan seuraavissa yksikkösarjoissa:
•
•
•
•
•
•
•
•

Pojat 14 vuotta
Pojat 16 vuotta
Pojat 18 vuotta
Miehet
Miehet yli 45 vuotta
Miehet yli 55 vuotta
Miehet yli 65 vuotta
Paramelonta miehet

•
•
•
•
•
•
•
•

Tytöt 14 vuotta
Tytöt 16 vuotta
Tytöt 18 vuotta
Naiset
Naiset yli 45 vuotta
Naiset yli 55 vuotta
Naiset yli 65 vuotta
Paramelonta naiset

Melojalle lasketaan pisteet vain yhteen, kilpalijan oman iän määräämään sarjaan. Jos kilpailija
haluaa pisteensä laskettavan tämän sijaan toiseen (vanhempaan) ikäsarjaan, tästä pitää ilmoittaa
maratonjaostolle ennen kilpailusarjan aloittamista.
2.2

Seurapisteet

Kilpailusarjassa lasketaan henkilökohtaisten pisteiden lisäksi seurapisteet. Seurapisteisiin lasketaan
kilpailijoiden yhden sarjan henkilökohtaisten pisteiden lisäksi pisteet miehistökanoottimatkoilta Jos
miehistökanootissa on melojia useammasta seurasta, pisteet jaetaan miehistön jäsenten suhteessa.
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Pisteet

Kilpailusarjassa saa pisteitä sijoitusten mukaan seuraavasti:
Sija

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Pisteet

100 80

60

50

45

40

36

32

29

26

24

22

20

18

16

Sija

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27

28.

29.

30.

Pisteet

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

3

KILPAILUIHIN ILMOITTAUTUMINEN JA OSALLISTUMISMAKSUT

Seurat ilmoittavat edustajansa Maraton Cupin osakilpailuihin kilpailujärjestäjän julkaiseman
kilpailukutsun mukaisesti. Käytettävän sähköisen ilmoittautumislomakeen täyttämisoikeuksia
varten kukin seura ilmoittaa maratonjaostolle yhden vastuuhenkilön, joka ilmoittaa seuransa
edustajat kilpailuihin, sähköpostiosoitteen. Lomakkeita käytetään internet selaimella, parhaiten
toimii Google Chrome selain.
Kilpailujen ilmoittautumislomakkeet ovat täytettävissä ja ilmoittautumiset muokattavissa kilpailuja
edeltävän viikon sunnuntaihin klo 24:00 saakka. Tämän jälkeen lomakkeet suljetaan ja
ilmoittautumisia ei enää muuteta. Pakottavista syistä johtuvat muutokset ja poisjäännit ilmoitetaan
suoraan kilpailujärjestäjälle tai joukkueenjohtajien kokoksessa.
Kilpailusarjan matkojen osanottomaksut ovat seuraavat:
• K-1: 22€, ellei kilpailukutsussa muuta ilmoitettu
• K-2: 27€, ellei kilpailukutsussa muuta ilmoitettu
Järjestävä seura tilittää Suomen melonta- ja soutuliitolle 2€/suoritus kilpailun järjestämismaksuna.
Näillä rahoilla hankitaan kilpailusarjan loppupalkinnot.
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4.1

PALKITSEMISET
Osakilpailujen palkitsemiset

Kilpailusarjan osakilpailuissa järjestäjä palkitsee eri sarjojen melojat seuraavasti:
Tytöt ja Pojat 14v: Palkitaan kunkin kilpailupäivän matkoilta 3 eniten pisteitä kerännyttä melojaa
mitaleilla tai vastaavilla palkinnoilla.
Tytöt ja Pojat 16v: Palkitaan kunkin kilpailupäivän matkoilta 3 eniten pisteitä kerännyttä melojaa
mitaleilla tai vastaavilla palkinnoilla.
18v ja vanhemmat ikäsarjat: Ei palkita osakilpailuissa.

Suomen melonta- ja soutuliitto, Olympiastadion, Eteläkaarre, 00250 Helsinki
+358 10 322 9360, toimisto@melontajasoutuliitto.fi, www.melontajasoutuliitto.fi

Suomen Melonta- ja Soutuliitto
Ratajaosto

4.2

11.4.2015
Sivu 3(6)

Kokonaissarjan palkitsemiset

Kilpailusarjassa 3 eniten pisteitä kerännyttä urheilijaa kustakin kappaleessa 2.1 luetellusta sarjasta
palkitaan kauden päätteeksi järjestetyssä palkintojenjakotilaisuudessa. Palkintojen hankinnasta
vastaa Suomen melonta- ja soutuliiton rata- ja maratonjaosto.
Seurapisteissä kolme parasta seuraa palkitaan kauden päätteeksi järjestettävässä
palkintojenjakotilaisuudessa. Palkintojen hankinnasta vastaa Suomen melonta- ja soutuliiton rataja maratonjaosto.
Kaudella 2015 kokonaiskilpailuista palkitaan seuraavasti:
• Miehet ja naiset yleinen: 1. 500€, 2. 300€, 3. 200€
• Muut yksikkösarjat palkitaan pokaaleilla
• Seurapisteissä palkitaan kolme parasta seuraa pokaaleilla
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MIEHISTÖKAJAKKISÄÄNNÖT

Kilpailusarjan osakilpailuihin saa osallistua myös miehistöillä, joihin kuuluu melojia useammasta
kuin yhdestä seurasta.
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KALUSTOSÄÄNNÖT

Kaikissa kilpailusarjoissa melotaan kilpailutapahtuman ja -sarjan mukaisella, Suomen melonta- ja
soutuliiton kilpailusääntöjen (joko ratamelonta tai maratonmelonta) määrämällä kalustolla.
Poikkeuksena 10-vuotiaiden sarja, jossa kajakkien minimipainorajaa ei sovelleta. 10-vuotiaiden
sarjassa melotaan muuten samalla kaulustolla kuin 12-vuotiaissa.
Kilpailuissa, jotka kuuluvat myös maratoncupiin, melotaan maratoncupin sääntöjen mukaisella
kalustolla.
Ratamelontakilpailujen
yhteydessä
melottavat
kierroskilpailut
melotaan
ratamelontasääntöjen mukaisella kalustolla vaikka matka olisikin osa maratoncupia.
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KILPAILUSARJAN MARATON CUP OSAKILPAILUT KAUDELLA 2015

Eri ikäsarjojen kilpailusarjaan kuuluvat osakilpailut on esitetty alla olevassa taulukossa.
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OHJEITA KILPAILUN JÄRJESTÄJÄLLE
1

KILPAILUKUTSU

Kilpailussa melottavat kilpailutapahtumat on kerrottu aiemmin tässä dokumentissa. Kilpailun
järjestäjä tekee kilpailukutsun, joka julkaistaan järjestävän seuran www-sivuilla sekä toimitetaan
pdf-muodossa
ratajaostolle
(petteri.pitkanen@melontajasoutuliitto.fi)
julkaistavaksi
maratonmelonnan kilpailukalenterissa.
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ILMOITTAUTUMISET KILPAILUIHIN JA TULOSPALVELU

Kilpailuilmoittautumiset
hoidetaan
kaudella
2015
Google
Drivessa
olevien
ilmoittautumislomakkeiden kautta. Seurat täyttävät lomakkeet itse ja tekevät myös mahdolliset
muutokset. Lomakkeen muokkausoikeudet suljetaan kilpailua edeltävän viikon sunnuntaina klo 24,
jonka jälkeen ilmoittautumisiin ei enää tarvitse hyväksyä muutoksia.
Kilpailujärjestäjä ilmoittaa Harri Sairialalle (harri.sairiala@gmail.com) yhteyshenkilön
sähköpostiosoitteen.
Tälle
osoitteelle
annetaan
käyttöoikeudet
Google
sheets
lomakkeeseen/lomakkeisiin, jossa ovat kilpailuihin ilmoittautumiset. Lomakkeita käytetään internet
selaimella, parhaiten toimii Google Chrome selain.
Myös kilpailujen tulospalvelu tehdään Google sheets lomakkeella. Ratajaosto luo tyhjän lomakkeen,
johon kilpailun järjestäjä rakentaa aikataulun ja lähtölistat sekä tulospalvelun.
Tulospalvelulomakkeen tulososio päivittyy automaattisesti internet-sivuksi kun tulospalvelun
tietokone on kytketty internetiin. Vihje: tätä internet-sivua voi käyttää myös lähettäjän lähtölistana
ja kuuluttajan tulosliuskana kunhan heillä on käytössään internetiin kytketty tietokone tai
mobiililaite.
Tarvittaessa teknistä tukea saa Harri Sairialalta, harri.sairiala@gmail.com, 040 7419 322.
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OSANOTTOMAKSUT JA PALKINNOT

Kilpailujen maksimiosanottomaksut on kerrottu aiemmin tässä dokumentissa. Suomen melonta- ja
soutuliitto laskuttaa kilpailun järjestäjältä 2€/kilpailusuoritus kilpailujen järjestämismaksua. Tästä
kertyneellä rahasummalla hankitaan kokonaiskilpailun palkinnot.
Osakilpailun pakintojen hankkimisesta vastaa kilpailun järjestäjä. Kuinka kilpailijoita palkitaan, on
esitetty aiemmin tässä dokumentissa.
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TULOSTEN TOIMITTAMINEN JULKAISTAVAKSI

Tulokset julkaistaan on-line tulospalveluna internetissa kilpailujen aikana jos internet yhteys on
käytetävissä. Kilpailujen jälkeen kilpailun järjestäjä luo tuloksista julkaisukelpoisen pdf-tiedoston,
joka toimitetaan Suomen melonta- ja soutuliittoon, toimisto@melontajasoutuliitto.fi.
Lisäksi kilpailun järjestäjä toimittaa heti kilpailujen päätyttyä kilpailujen tulokset sopivassa
muodossa julkaistavaksi ainakin seuraaviin tiedotusvälineisiin:
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YLE: yle.urheilu@yle.fi
Yle teksti-tv: tekstitv.urheilu@yle.fi
STT:
Paikallislehtien urheilutoimitus

TURVASUUNNITELMA

Laki vaatii kilpailutapahtuman järjestäjän tekemään turvasuunnitelman. Turvasuunitelman malleja
löytyy internetistä ja muilta kilpailujärjestäjiltä.
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KILPAILUSARJAN PISTEET

Kilpailun järjestäjä laskee pisteet järjestämästään kilpailusta viikon kuluessa kilpailun päättymisestä
ja toimittaa lasketut pisteet maratonjaoston osoittamalle yhteyshenkilölle. Pisteet merkitään
ratajaoston osoittamalle lomakepohjalle.
Vuonna 2015 pisteiden laskennan yhdyshenkilö on Pekka Tulonen
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LIITON JA CUPIN SPONSORIEN NÄKYVYYS

Suomen melonta- ja soutuliitto ja ratajosto voivat määrätä kilpailujärjestäjän pitämään esillä
määrättyjä sponsorien mainoksia.
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