Maratoncup säännöt 2011
Sarjat
Kilpailusarjat
–

Maratoncup-pisteet lasketaan kahdessa sarjassa: miehissä ja naisissa.

–

Maratoncupiin kuuluvat yleisen sarjan lisäksi osakilpailun ohjelmassa mahdollisesti olevat 18-, 23- ja veteraanisarjat.
Nämä sarjat lähtevät aina yhteislähdöllä yleisen sarjan kanssa ja kaikki kilpailijat samalta viivalta.
SM-kilpailuissa nuorten- tai veteraani-sarjojen urheilijoilla on mahdollisuus osallistua samalla myös yleiseen sarjaan.
Muissa maratoncup-osakilpailuissa urheilijat palkitaan ja he saavat sijoituksen vain siinä sarjassa, mihin ovat
ilmoittautuneet. Maratoncup-pisteet määrääviin aikavertailusijoituksiin ei vaikuta se, missä sarjassa on kilpailuun
osallistunut.
Maratoncup-pisteet jaetaan aikavertailusijoitusten perusteella, erikseen miehille ja naisille. Aikavertailusijoitukset
määräytyvät ensisijaisesti yleisen sarjan kilpailumatkan tulosten perusteella. Jos kilpailumatka nuorilla tai
veteraaneilla on tätä lyhyempi, sijoitetaan vain tämän lyhyemmän matkan meloneet urheilijat aikavertailussa
pitemmän matkan meloneiden jälkeen oman matkansa tulosten mukaisessa järjestyksessä.

–

–

Kuntosarjat
–
–

Järjestäjä voi maratoncupin yhteydessä järjestää kuntosarjan, jossa kalusto on vapaa, eikä osallistuminen edellytä
kilpailulisenssiä. Kuntosarjan osallistujat on pystyttävä tunnistamaan esim. kilpailunumerosta.
Maratoncupin yhteydessä ei saa järjestää päällekkäisiä, samoille ikäluokalle tarkoitettuja kilpasarjoja, jotka rajoittavat
mahdollisuuksia osallistua maratoncupiin.

Nuorisosarjat
–

Maratoncup-osakilpailun yhteydessä voidaan kilpailla 12-, 14- ja 16-sarjoissa, mutta nämä sarjat eivät koskaan kuulu
maratoncupiin. Maratoncupiin saavat osallistua vain kilpailuvuonna vähintään 15-vuotta täyttävät melojat.

Pisteet
–

Maratoncup-pisteet jaetaan aikavertailusijoitusten perusteella, erikseen miehille ja naisille. Aikavertailusijoitukset
määräytyvät ensisijaisesti yleisen sarjan kilpailumatkan tulosten perusteella. Jos kilpailumatka nuorilla tai
veteraaneilla on tätä lyhyempi, sijoitetaan vain tämän lyhyemmän matkan meloneet urheilijat aikavertailussa
pitemmän matkan meloneiden jälkeen oman matkansa tulosten mukaisessa järjestyksessä.

–

Osakilpailut jaetaan korkeamman (**) ja matalamman (*) pistearvon kilpailuihin.

–

Kultakin urheilijalta huomioidaan kokonaispisteisiin kuusi (6) eniten pisteitä tuonutta osakilpailua.

Pisteiden määräytyminen aikavertaulusijoituksen perusteella:
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lmoittautuminen ja maksut*
–

Varsinainen ilmoittautumisaika osakilpailuihin saa päättyä aikaisintaan 1 viikko ennen kilpailuita.

–

Jälki-ilmoittautumisen yleiseen sarjaan (miehet, naiset) suositellaan onnistuvan paikan päällä, mutta sen on aina
oltava mahdollista viimeistään 2 vuorokautta ennen kilpailuita.
Jälki-ilmoittautumisten hyväksymisestä myös ikäluokkasarjoihin (18, 23, veteraanit) päättää järjestäjä. (Myöhässä
ilmoittauneilla nuorilla ja veteraaneilla on aina mahdollisuus jälki-ilmoittautua yleiseen sarjaan)
Järjestäjä päättää osallistumismaksun suuruuden, mutta se ei saa ylittää 20 euroa (K2 30 euroa).

–
–
–
–

Jälki-ilmoittautumisesta järjestäjä voi periä korkeamman maksun, joka saa olla korkeintaan 1,5-kertainen suhteessa
kilpailun varsinaiseen osallistumismaksuun.
Järjestäjä voi hyväksyä osallistumismaksujen suorittamisen takautuvasti kilpailun jälkeen, jolloin seurat voivat hoitaa
kaikkien urheilijoidensa (myös paikanpäällä ilmoittautuneiden) maksut samalla kertaa. Maksut laiminlyönyt seura ja/tai
urheilija voidaan sulkea pois maratoncup-pisteiltä ja kokonaiskilpailusta.

* Tämä pykälä ei koske SM-kilpailuita. SM-kilpailuiden ilmoittautumisista ja maksuista on säädetty erikseen maratonmelonnan yleisissä
kilpailusäännöissä.

Palkinnot
Miesten ja naisten sarjojen kokonaispisteiden voittajille myönnetään seuraavan suuruiset valmennusstipendit
maratonjaoksen leiri- ja kilpailutoimintaan. Erikseen sovittaessa valmennusstipendin sijaan voidaan maksaa
samansuuruinen rahapalkinto.

Miehet, 1. sija: 200 euroa
Naiset, 1. sija: 200 euroa
Maratoncupissa käydään myös seurojen välinen joukkuekilpailu. Joukkueen pisteisiin lasketaan kaikkien seuraa
edustaneiden urheilijoiden henkilökohtaiset pisteet (sekä miesten, että naisten pisteet lasketaan samaan
joukkuekilpailuun).

Poikkeukselliset kilpailukonseptit
Suuri osa maratoncupin osakilpailuista on tavanomaisia yksiköillä melottavia maratonkilpailuita, mutta jotkut kilpailut
järjestetään poikkeavalla konseptilla. Näitä ovat 10,0km, avoimen luokan, sekä kaksikoiden kilpailut.

10,0km kilpailut
–

Kilpailuradan on oltava tasan 10,0km (+/-50m tarkkuudella). Järjestäjän on mitattava reitti luotettavasti esim. GPS:n
avulla.

–

Näissä kilpailuissa ei ole kanto-osuuksia

Avoimen luokan kilpailut
–

Avoimen luokan kilpailuissa kalusto on mittojen puolesta vapaa, eli pituutta, painoa ja pohjanmuotoa koskevat
säännöt eivät ole voimassa. Muilta osin noudataan normaaleja kilpailusääntöjä.

–

Osallistuminen on siten mahdollista mm. yli 520cm pitkällä kuntokajakilla tai surfskillä.

Kaksikkokilpailut
–

Kaksikoilla kilpailtavissa maratoncup-osakilpailuissa kumpikin kaksikon melojista saa kaksikon sijoituksen mukaiset
henkilökohtaiset pisteet.

Muut säännöt
Maratoncup-kilpailuissa (pl. SM-kilpailut) urheilijat saavat käyttää elektronisia apuvälineitä (GPS/nopeusmittari, sykemittari
tms.) suorituksen seurantaan. Näin urheilijat pystyvät paremmin hyödyntämään kotimaan kilpailuita kovina
kilpailunomaisina harjoituksina tähdätessään kansainväliseen menestykseen. Muilta osin noudatetaan maratonmelonnan
kilpailusääntöjä.
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