Maraton- ja 10km-Cup säännöt ja suositukset
Kilpailujärjestelyt
Kilpailut käydään yhteislähtöinä SM-kisojen tapaan.
Seuraavat sarjat starttaavat aina yhteislähdöillä:
1. Miehet 18-sarjasta ylöspäin lähtevät aina samassa lähdössä. Kaikki tämän lähdön melojat
osallistuvat automaattisesti myös miesten yleiseen sarjaan, jonka sijoituksen perusteella
jaetaan Cup-pisteet.
2. Naiset 18-sarjasta ylöspäin lähtevät aina samassa lähdössä. Kaikki tämän lähdön melojat
osallistuvat automaattisesti myös naisten yleiseen sarjaan, jonka sijoituksen perusteella
jaetaan Cup-pisteet.
10-cup kilpailujen ovat järjestelyiltään kevyempiä tapahtumia ja niissä kaikki kilpailijat voivat
lähteä samanaikaisesti.
Miesten ja naisten yleinen sarja ovat ohjelmassa kaikissa kilpailuissa. Kisäjärjestäjä voi päättää
missä muissa sarjoissa mahdollisesti jakaa palkinnot. Kilpailusääntöjen mukaan alle 15-v melojat
saavat osallistua vain jos ohjelmassa on nuorisosarja (12, 14 tai 16). Maratonmelonnassa viralliset
kilpailusarjat ovat nuorilla 16, 18 ja 23 vuotta. Veteraani ikäluokat ovat 35-40 vuotiaista ylöspäin (5
vuoden välein). Cup-tapahtuman yhteydessä voidaan järjestää erillinen 12-, 14 tai 16-sarjan
kilpailu, mutta näiden sarjojen urheilijat eivät koskaan saa Cup-sijoitusta ja pisteitä.
Järjestävä seura voi päättää osallistumismaksun suuruuden, mutta se ei saa olla suurempi kuin 20€.
Jokaista osallistujaa kohti järjestävä seura tilittää SkaL:in maratonjaokselle 2€*. Kerätty summa
käytetään Cupissa menestyneiden urheilijoiden valmennukseen ja Cup-tapahtumien edistämiseen.
*ei koske SM-kilpailuita, joista maksetaan erillinen järjestämislupamaksu

Kilpailutyyppien erityisjärjestelyt
10km
– Kilpailuradan on oltava tasan 10,0km (+/-50m tarkkuudella). Järjestäjän on mitattava reitti
luotettavasti esim. GPS:n avulla.
– Ei kanto-osuuksia
– Pääsääntöisesti ei K-2 sarjaa, eikä sellaisesta jaeta pisteitä.
– Kilpailu voidaan järjestää yhtenä yhteislähtönä. Palkinnot jaetaan miesten ja naisten yleisen
sarjan tulosten perusteella. (Halutessaan järjestäjä voi jakaa palkintoja myös muissa sarjoissa.)
– Kilpailu voidaan järjestää kevennetyllä organisaatiolla.
Maraton
– Yli 10km kilpailut, joiden toivotaan mahdollisimman hyvin muistuttavan MM- ja SM-tason
kilpailuja. Matka mielellään yli 15km ja kisassa voi olla kanto-osuuksia.
– Pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan SM-sääntöjen mukaisesti.
– Ohjelmassa voi olla myös K-2, mutta siitä ei jaeta pisteitä.

Cup-pisteet
Cup-pisteitä jaetaan yleisen sarjan sijoitusten perusteella, miehille ja naisille erikseen (ks. liite).
Cupin kokonaispisteissä parhaiten menestyneille urheilijoille Kanoottiliiton maratonjaos myöntää
valmennusstipendejä. Myös kokonaispisteissä parhaiten sijoittuneet eri ikäluokkien urheilijat
saatetaan palkita.
Kokonaispisteet lasketaan siten, että kultakin urheilijalta jätetään huomioimatta kaksi vähiten
pisteitä tuottanutta osakilpailua, olivat ne sitten 10km tai maratonkilpailuita ja riippumatta siitä,
onko urheilija edes osallistunut kyseisiin kilpailuihin.
Maratonkilpailuissa ranking-pisteitä jaetaan seuraavasti (myös SM):
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10km kilpailuissa pisteitä jaetaan seuraavasti:
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Palkinnot
Miesten ja naisten yleisten sarjojen kokonaispisteiden voittajille myönnetään valmennusstipendit
maratonjaoksen leiri- ja kilpailutoimintaan. Stipendien lopulliset suuruudet tulevat riippumaan
Cupin osanottajamääristä, mutta maratonjaos takaa voittajille seuraavan suuruiset stipendit
riippumatta osanottajamääristä:
Miehet yleinen, 1. sija: 200€
Naiset yleinen, 1. sija: 100€
Myös muita hyvin sijoittuneita ja eri ikäluokkien parhaita saatetaan palkita. Poikkeustapauksissa
valmennusstipendin sijaan urheilijalle voidaan maksaa vastaava rahapalkinto.
Huom:
Ero taattujen stipendien suuruudessa johtuu siitä, että aikaisempina vuosina miehissä on ollut huomattavasti enemmän
osanottajia. Mikäli naisten ja miesten suhde osanottajamäärissä muuttuu, otetaan se huomioon.

