18. VÕHANDU MARATON 2023

Kansainvälinen melontamaraton Virossa
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KILPAILUA
KOSKEVAT TIEDOT

Võhandu Maratonin järjestävät yhteistyössä urheiluseura Ekstreempark ja Võrumaan
Urheilu- ja melontaliitto.
18. VÕHANDU MARATON järjestetään lauantaina 22. huhtikuuta 2023. Yhteislähtö kello
7.00 Võrun kaupungissa, Tamulan järveltä.
Lähtöajan ja -paikan mahdollisista muutoksista (yhteislähtö, ryhmälähtö, lähtöpaikka,
jne.), joiden syynä on sää, jää tai muut esteet, ilmoitetaan osallistujille viimeistään 24h
ennen ilmoitettua lähtöhetkeä kotisivulla julkaistulla tiedotteella ja/tai sähköpostitse.
Maali sijaitsee 150 m alavirtaan päin Võõpsussa, Räpina-Värskan maantiellä sijaitseva
autosillan luona, joen vasemmalla puolella.
Matkan pituus on n. 100 km.
Kilpailuaika on 24 tuntia.
Kaikki ihmisten käyttämät ja moottoroimattomat kelluvat laitteet voivat osallistua.
HUOM! Järjestäjät eivät vuokraa kulkuvälineitä.
Kaikki osallistujat ovat vastuussa omien laitteidensa tuomisesta.
Rajoitettu määrä kajakkeja ja kanootteja voi vuokrata kumppaneiltamme tekemällä kaikki
asiaankuuluvat sopimukset itse.
HUOM! Maratonin kirjanpitoon merkitään vain ohjeessa mainitut kulkuneuvot.
Kajakkien, kanoottien ja muiden kulkuvälineiden vaihto maratonin aikana on KIELLETTYÄ!
HUOM! Kaikki joukkueet jotka tekevät veneen vaihdot kilpailun aikana, niiden tulokset
lasketaan kilpailun ulkopuolelle.
Kaikki kulkuvälineet joita ei ole mahdollista määritellä ohjeiden mukaisesti ja myös
kanootti ja kajakki joukkueet jotka ovat luvatusta isompia, myös niiden tulokset lasketaan
kilpailun ulkopuolelle.
Jos joukkue, jonka tulos ei koske pääkilpailutuloksia, saavuttaa palkintopaikan, joukkuetta
ei palkita.

ILMOITTAUTUMINEN
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Osallistua voivat 18-vuotiaat ja vanhemmat henkilöt, jotka ovat harjoitelleet tarpeeksi
matkan suorittamiseksi.
Voit rekisteröityä osoitteessa www.vohandumaraton.ee
Ilmoittautuminen avataan joka vuosi 1. tammikuuta.
Ilmoittautumalla Võhandu Maratonille, osallistuja antaa suostumuksensa käyttää
itsestään tapahtuman aikana otettuja valokuvia ja filmimateriaaleja tapahtuman
edistämiseen.
Jos osallistuja peruu osallistumisensa, osallistumismaksua ei palauteta, mutta seuraavan
vuoden maratoniin voi rekisteröityä puoleen hintaan.
Maratonin peruuntuessa järjestäjästä riippumattomista syistä (force majeure)
osallistumismaksua ei palauteta.
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K1 MEN
K1 WOM
K2 MEN
K2 WOM
K2 MIX
C1 MEN
C2 MEN
C2 WOM
C2 MIX
SUP_MEN
SUP_WOM

12 MEGASUP
13
14
15
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17

RAFT
RAFT WOM
WTB
BOAT
SKIJAK
UNK 18
unknown
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MIEHET
kaikki yhden hengen kajakit
NAISET
kaikki yhden hengen kajakit
MIESPARI
kaikki kahden hengen kajakit
NAISPARI
kaikki kahden hengen kajakit
SEKAPARI
kaikki kahden hengen kajakit
MIEHET
kaikki kahden hengen kanootit
MIESPARI
kaikki kahden hengen kanootit
NAISPARI
kaikki kahden hengen kanootit
SEKAPARI
kaikki kahden hengen kanootit
MIEHET
kaikki soudettavat surffilaudat
NAISET
Kaikki yhdessä
Kahden tai useamman osallistujan suuret
ryhmässä
suffilaudat.
MIEHET & SEKA
kaikki 1-10 hengen kumiveneet
vain naiset
Kaikki polkuveneet
Kaikki soutuveneet
Yhdistelmä murtomaahiihtoa ja kajakointia
Tuntematon (ei luokiteltu) tai omatekoinen vene
Jos joukkue on suurempi tai vaihtaa kisan aikana kulkuvälinettä

KANOOTTI-LUOKAN SÄÄNNÖT
Kanootti-luokassa (C1 ja C2) kilpailevan on käytettävä yksilapaista C1 -melaa.
Kajakkimelan käyttäminen on kielletty.
16.2.
Kanootin maksimi pituus on määritelty.
16.2.1. C1 - 530 cm
16.2.2. C2 – 650 cm
16.3.
Kanootin minimi- ja maksimileveyttä ei ole määritelty.
16.4.
Peräsimet ja nostokölit on kielletty kaikilta kanoottityypeiltä.
16.5.
Aukkopeitettä saa käyttää koko ohjaamon leveydessä.
16.6.
Kanoottien vapojen alueiden täyttäminen ilmasäiliöillä on sallittu.
16.7.
Kajakin ja myös kajakki modifikaatiot kanootti luokassa ovat kiellettyjä.
16.8.
Kajakin muuttaminen kanootiksi on kielletty.
16.9.
Kaikkien kanoottien pitää varmistaa kaatuessaan kelluvuus.
16.10. Kaikki kanootissa avoimena olevat esineet tulee kiinnittää kanoottiin.
17.
LAUTTAVENEIDEN SÄÄNNÖT
18.
Kaikkien lauttojen on oltava puhallettavia, sileäpohjaisia ja ilman peräsimiä.
18.1.
Peräsin on mikä tahansa laite, joka on kiinnitetty lauttaan tai tuettu siihen, ja joka
ylläpitää tai muuttaa lautan kurssia.
18.2.
Kilpailijan hallussa olevaa airoa tai meloa ei pidetä peräsimenä.
19.
Lauttojen pituus ei saa ylittää niiden kolminkertaista leveyttä, eli suurin sallittu leveyden
ja pituuden suhde on kolme. Esimerkiksi jos lautan leveys on 1,5 m, sallittu pituus on 1,5
m X 3 = 4,5 m, jne.
20.
Lautan muodon muuttaminen täydentävillä välineillä on kielletty, lautan on oltava
alkuperäisessä tehdasvalmisteisessa muodossaan.
21.
Jokaisen LAUTTA-luokan kilpailijan on käytettävä yksilapaista C1 -melaa. Kajakkimelan
käyttäminen on kielletty.
22.
Kilpailun tuomari voi tarkistaa lautan sääntöjenvastaavuuden lähdössä, radalla ja maaliin
päästyä.
23.
Lautan henkilömäärää ei ole säädetty, mutta suositeltava joukkuekoko on 4-8 jäsentä.
24.
Joukkueiden, jotka käyttävät lauttoja, jotka eivät vastaa sääntöjä, tulokset kirjataan
kilpailun ulkopuolella.

25.

Kaikki tällaiset lauttajoukkueet saavat maratonin diplomin ja osallistujamitalin, mutta
eivät kuulu palkittaviksi, mikäli he sijoittuvat omassa luokassaan (LAUTTA) palkintosijoille.

KILPAILUMAKSUT
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Lähtömaksut lasketaan veneessä olevien osallistujien määrän perusteella.
Ilmoittautuminen TAMMIKUUSSA
71 EUR per osallistuja
Ilmoittautuminen HELMIKUUSSA
85 EUR per osallistuja
Ilmoittautuminen MAALISKUUSSA
100 EUR per osallistuja
Ilmoittautuminen päättyy 31. maaliskuuta
Vuoden 2022 maratonin veneluokkien voittajat voivat ilmoittautua vuoden 2023
maratonille ILMAISEKSI.
HUOM! Alennus on henkilökohtainen eikä koske muita venekunnan jäseniä.

MAKSAMINEN:

Ulkomailta tehdyt maksut
● Saajan nimi:
● Saajan osoite:
● Saajan IBAN-numero:

● MTÜ SPORDIÜHING EKSTREEMPARK
● 65609 Võru, Estonia, Kreutzwaldi 14-5
● EE312200221019479906

AS Swedbank, 8 Liivalaia Street 15040 Tallinn, Estonia
HABAEE2X
Laskussa ilmoitettu määrä
Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettu LASKUN
● Lisätietoja-kenttä:
NUMERO sekä osallistujien NIMET
Huom! Osallistujan on maksettava maksu pankkisiirrosta!
● Pankin nimi ja osoite:
● SWIF-koodi/BIC:
● Summa:

SAAPUMINEN
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Koska lähtö on aikaisin, klo 7.00 lauantaiaamuna, on suositeltavaa saapua Võruun
viimeistään perjantai-iltana.
33.1.
Ota veneesi mukaan perjantaina ja nouda aloitusmateriaalit. Voit myös saapua Võruun
torstaina, jolloin sinulle jää aikaa valmistella välineesi sekä nauttia aktiviteeteista
kilpailukeskuksessa.
34.
Kun saavut Võruun, käy ensin kilpailukeskuksessa, josta saat lähtömateriaalit ja muuta
tietoa.
35.
Veneet ja perävaunut voi jättää kilpailukeskuksessa sijaitsevalle vartioidulle
pysäköintialueelle.
36.
Lähtöpaikan välittömässä läheisyydessä sijaitsevat kilpailukeskus, pysäköintialue ja
telttailualue.
37.
Lisäksi on mahdollista yöpyä Võrussa ja sen lähiympäristössä eri hotelleissa ja
vierasmajoissa. Lisätietoja saatavilla osoitteessa www.visitvoru.ee/accommodation
PYSÄKÖINTI JA LIIKENNE KILPAILUPÄIVÄNÄ
38.
Pysäköinti parkkipaikalla ei välttämättä ole ilmaista, pidä muutama euro taskussasi kaiken
varalta. Autot ohjataan parkkipaikalle liikenteen ja paikkojen saatavuuden mukaan.
39.
Palvelupisteissä ja joen ylittävillä silloilla pysähtymistä ja pysäköintiä säädellään
väliaikaisilla liikennemerkeillä, joiden noudattamatta jättäminen johtaa liikennesääntöjen
mukaisiin seuraamuksiin.
40.
45. Poliisin, liikenteenvalvojien ja tuomarien ohjeiden noudattaminen on pakollista sekä
liikenteen, pysäköinnin että kilpailun aikana.

LÄHTÖ - https://g.page/vmstart
41.

Koordinaatit - Kilpailukeskus, C-luokan (kanootti) ja K-luokan (kajakki) aloituspaikka.
Google maps:
57.842593, 26.992245
GPS:
57°50'35"N 26°59´30"E

42.

Koortinaatit - RAFT, SUP, BOAT ja itsetehtyjen alusten (UNK) luokkien aloituspaikka.
Google maps:
57.846943, 26.981476
GPS:
57°50'50"N 26°58'58"E
Lähtömateriaalien jako tapahtuu kilpailukeskuksessa Võrussa
Torstai
20. huhtikuuta klo 16.00 - 22.00
Perjantai
21. huhtikuuta klo
12.00 - 0.00
Lauantai
22. huhtikuuta klo
5.00 - 6.30
Aikasempien vuosien kokemuksen perusteella on suositeltavaa saapua Võruun
perjantaina tai mielellään torstaina.
Mikäli mahdollista mahdollista, pyydämme tuomaan veneet kilpailukeskukseen
perjantaina ja myös samalla hakemaan lähtömateriaalit.
LÄHTÖPÄIVÄN AAMUNA TULEE OLLA AIKASIN PAIKALLA.
Lähtöpäivän aamuna on kilpailukeskuksen lähellä liikennejärjestely muutettu, ja tietyt
kadut ovat suljettua.
Lähtöpaikan läheltä ei löydy vapaita, pysäköintipaikkoja, ja veneen kanssa järvelle
siirtyminen kestää pidempään.
Veneen lähtöasentoon säätäminen järvellä kestää noin tunnin, sillä osallistuvia veneitä on
paljon.
Jokaiselle venekunnalle taataan:
Lähtönumero, joka kiinnitetään osallistujan vaatteisiin ja tarra veneelle, joka liimataan
veneen.
Vedenkestävä reittikartta tiedoilla.
Järjestäjän järjestämä ajanmittaus sekä tarkistuspisteissä että loppumaalissa.
Sijoitus virallisissa tuloksissa.
Catering (food and drinks) at two control points and at the finish. Ruoat ja juomat
kahdessa tarkistuspisteessä sekä maalissa.
Kaikki saattaja-autot saavat tiekartan, johon on merkitty suositellut ajosuunnat,
pysäköintialueet, liikennerajoitukset ja muu tärkeä tieto kuljettajille.
Lähdön jälkeen kilpailukeskus Võrussa suljetaan ja siirretään Võõpsuun.
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RATA
48.

Kaikki joen ylittävät tiesillat ovat väliaikapaikkoja. Väliaikapaikkoja (KP) on yhteensä 16.
Ajanotto tapahtuu väliaikapaikoilla seuraavan taulukon mukaisesti.

Väliaikapaikka
2 KP
6 KP kuljetus yli
7 KP kuljetus yli
8 KP
12 KP kuljetus yli
14 KP kuljetus yli
16 KP MAALI
49.
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Etäisyys
Väliaikapaikka (KP)
Name
lähtöpaika Osan pituus
suljetaan:
lta
LIITVAN SILTA
7 km
7 km
LA 9.00
PAIDRAN MYLLYN PATO
31 km
24 km
LA 14.00
LEEVIN VOIMALAN PATO
41 km
10 km
LA 16.00
SÜVAHAVVAN MYLLYN PATO
49 km
8 km
LA 18.00
LEEVAKU VOIMALAN PATO
75 km
26 km
LA 23.00
RÄPINA VOIMALAN PATO
90 km
15 km
SU 3.00
VÕÕPSU VALTATIESILTA
100 km
10 km
SU 7.00

Valvontapisteiden läpäisyyn on säädetty kontrolliajat, jotka on ilmoitettu edellisessä
taulukossa.
Aikarajan ylittäneet joukkueet kutsutaan pois radalta.

50.

53. Järjestäjillä on oikeus poikkeustilanteessa, kilpailijoiden turvallisuuden takaamiseksi,
lyhentää kilpailun aikana rataa.

RUOKAILU
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Kaikilla maratoniin osallistuvilla on ILMAINEN ruokailu kisan aikana.
Rannekkeet jaetaan aloitusmateriaalien jaon yhteydessä.
Ruokailupaikkoja on kolme. (41 km - KP 7) ja (76 km - KP 12) ja maali (100 km - KP 16).
KP 7 Leevi -väliaikapiste 41 km avautuu klo 9.00 ja sulkeutuu klo 16.00.
KP 12 Leevaku -väliaikapiste 76 km avautuu klo 12.00 ja sulkeutuu klo 23.00
KP 16 Ruokailu maalissa alkaa klo 13.00 ja sulkeutuu, kun viimeinen kilpailija saapuu
maaliin.
Ruokailupaikoilta löytyy keittoa, energiajuomia, vettä, muffinsseja, leipää ja suolaa.
Huoltojoukkueen ruokailu vain ruokakupongeilla. Ruokakuponkeja voi ostaa
kilpailukeskuksesta.
Ruokakuponki on voimassa kolmessa ruokintapisteessä ja maksaa 10 €.
HUOM! Järjestäjän toimesta järjestettyjen ruokapaikkojen lisäksi reitillä on useita
kotikahviloita ja muita ruokailupaikkoja. Ruokailu näissä paikoissa on täysin osallistujien
omalla vastuulla.
Maratonin järjestäjä ei toimi yhteistyössä kahviloiden kanssa eikä vastaa niiden tarjoiluista.
Suosittelemme osallistujia ottamaan mukaansa ruokintapisteiden tarjontaa
täydentämään myös omia eväitä. Esimerkiksi pähkinöitä, rusinoita, energiapatukoita ja
ehdottomasti juotavaa.

MAALI - https://g.page/vmfinish
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Maali sijaitsee 150 m alavirtaan päin Võõpsussa, Räpina-Värskan maantiellä sijaitseva
autosillan luona, joen vasemmalla puolella. Aika tallennetaan, kun joukkueen
ensimmäinen jäsen ylittää maaliviivan.
Päämaja, vaihtoteltat, sauna, pysäköinti alue ja leirintäalue sijaitsevat kilpailukeskuksessa,
maalin lähellä.
Ruokailu tarjotaan: ryynipuuroa, teetä, energiajuoma, vettä, pullaa ja leipää.
Maalin lähelle pysäköinti on sallittu vain veneen lastaamista varten. Pitkäaikainen
pysäköinti tulee suorittaa parkkipaikoilla ja tien vierustoilla.
Autot on jätettävä kilpailukeskuksen parkkipaikalle paikannäyttäjän ohjeiden mukaisesti.
Ennustettu voittajan maaliintuloaika on klo 15.00. Lähdöstä on silloin kulunut noin 8
tuntia.
Viimeiset venekunnat pääsevät maaliin myöhään yöllä, oltuaan radalla 21–22 tuntia.
Käytä huoltoautoa, joka avustaa sinua ja jossa on tarvittavat varusteet (ruokaa, juomaa,
kuivia vaatteita, otsalamput, apteekki, jne.) odottamassa valvontapisteillä (KP) ja
silloilla
HUOM! Oltuasi radalla vähintään 10 tuntia, olisi viisasta käyttää kotimatkalla ratissa
jotakuta muuta tai jäädä yöpymään Võõpsuun tai Räpinaan.

KILPAILUN KESKEYTTÄMINEN VALVONTAPISTEILLÄ (KP)
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Jos haluat keskeyttää kilpailun, tee se valvontapisteellä (KP).
Keskeyttäneiden tulokset ilmoitetaan tulosten lopussa.
Valvontapisteellä keskeyttämisen yhteydessä on VÄLTTÄMÄTÖNTÄ ilmoittaa järjestäjille
soittamalla erityiseen numeroon (+372 52 10 800), jolloin sinut kirjataan keskeyttäneeksi
kyseisellä valvontapisteellä. (tarkempi tieto kartalla ja valvontapisteellä)
Tekstiviesti on lähetettävä seuraavassa muodossa (laivan numero, välilyönti,
keskeytyspiste, esim. 1500 Leevaku)
Tallenna numero + 372 52 10 800 puhelimeesi.
Tallenna numero puhelimeesi nimellä AAA VÕHANDU MARATHON, jolloin se on
puhelimessasi ensimmäisenä hätätilanteiden varalta.
HUOM! Järjestäjä ei ole vastuussa kilpailijoiden kuljettamisesta valvontapisteiltä maaliin.

69.
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Aiempien vuosien kokemusten perusteella ja ottaen huomioon maratonin vaikeusasteen,
etäisyyden ja ajallisen keston, olemme todenneet, että HUOLTOAUTOJEN käyttö on
välttämätöntä. Käytä huoltoautoa!
Ulkopuolisen avun käyttäminen veneiden siirtämiseksi on LUVATTU JA SUOSITELTAVA.

AJANOTTO
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Aika päivitetään lähdössä, valvontapisteillä (KP) ja maalissa.
Tuloksen saamiseksi joukkueen on koko maratonin ajan käytettävä näkyvästi saamaansa
lähtönumeroa.
Tulokset kirjataan nettiin.
Kaikilla katsojilla ja muilla kannustajilla on mahdollisuus seurata kilpailua reaaliajassa
Internetin välityksellä. Tarkempaa tietoa löytyy kilpailupäivänä maratonin kotisivulta
www.vohandumaraton.ee

SÄÄNNÖT
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Pelastusliivien käyttö on pakollista. Ilman liivejä kilpailevat hylätään.
Kypärän käyttöä suositellaan.
Erityisen huolellinen ja varovainen on oltava myllypadoilla (nopea virtaus, kivet) ja yöllä
liikuttaessa (puiden oksat, veteen kaatuneet puut jne.).
Pimeään aikaan on käytettävä vähintään yhtä otsalamppua venekuntaa kohden.
Alusten vetäminen yli joenmutkien (leikkaus) on kielletty. Sääntöjen rikkojat hylätään.
Roskien heittäminen veteen ja rannalle on kielletty. Juomapullojen ja pakkausten
luontoon heittäminen johtaa välittömään hylkäämiseen. Kertyneet jätteet voi jättää
tarkastuspisteisiin.
HENKILÖN HUMALATILAN TARKASTUS JA TUTKIMINEN
Võhandu Maraton noudattaa maailman antidopingsäännöstön sääntöjä.
Selvästi alkoholin vaikutuksen alaiset tai todistetusti päihtyneet henkilöt hylätään.
Järjestäjällä on oikeus kutsua humalatilan tarkastamiseksi paikalle poliisi tai laissa
säädetyissä tapauksissa muu lainvalvontaviranomainen, joka tarkastaa alkoholin,
huumausaineiden tai psyykkisiin toimintoihin vaikuttavien aineiden tai muiden
huumaavien aineiden esiintymisen henkilön elimistössä.
Humalatilaa epäiltäessä on järjestäjällä oikeus estää venekunnan eteneminen, hylätä
venekunta eikä osallistumismaksua palauteta.
KANSSAKILPAILIJAN ESTÄMINEN
Kanssakilpailijan estämisellä tai tämän tielle jäämisellä kilpailua estävä venekunta
hylätään.

PAKOLLISET VARUSTEET VENEESSÄ
86.
86.1.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.

Vesitiiviisti pakattu matkapuhelin, johon on tallennettu (+372 52 10 800) järjestäjän
puhelinnumero
Tallenna numero puhelimeesi nimellä AAA VÕHANDU MARATHON, jolloin se on
puhelimessasi ensimmäisenä hätätilanteiden varalta.
HUOM! Pidä matkapuhelin kiinni itsessäsi, niin voit kutsua apua myös silloin, kun olet
menettänyt kaikki muut varusteesi.
Lämpökalvo HUOM! laita kalvo pelastusliivin taskuun tai muuhun turvalliseen paikkaan.
Lämpökalvon avulla varmistat, että pysyt lämpimänä jos vene kääntyy nurin.
Otsalamppu (vähintään yksi venekuntaa kohden). Lamppua tarvitaan joella klo 21.20
alkaen
Taskuveitsi (vähintään yksi per venekunta)
Naru, n. 5 m pitkä (kiinnitä se veneeseen).
Kuivat vaihtovaatteet (vedenpitävässä pussissa)
Välineet nuotion sytyttämiseen.
Ruokaa ja juomaa (juothan säännöllisesti).

KILPAILIJAN VASTUU
95.

Näin pitkän maratonin läpäiseminen koettelee kilpailijan taitoja, fyysistä kestävyyttä ja
terveydentilaa. Kilpailijoiden on otettava huomioon, että Võhandun maratonin
suorittaminen on jatkuva riskitila ja he kilpailevat omalla vastuullaan. Järjestäjä ei vastaa
kilpailijoille radalla sattuneista vioista, vammoista, kuolemasta tai muusta vastaavasta.
Kilpailija on velvollinen tutustumaan maratonilla esiintyviin uhkiin ja allekirjoittamaan
vahvistuksen lähtömateriaalit saatuaan.
Kilpailija vastaa omien varusteidensa kunnosta ja turvallisuudesta.
Maratonin järjestäjä ei kanna mitään materiaalista vastuuta kilpailun aikana kadonneista
tai hajonneista esineistä.
Kokoa itsellesi pieni apteekki (sidetarpeet, laastarit, särkylääkkeet, jne.).
Tapahtumasta on ilmoitettu paikalliselle rajavalvontalaitokselle, hätäkeskukseen ja
pelastusviranomaisille.
Jos hädässä oleva tarvitsee järjestäjien apua, tallenna tapahtuman kellonaika, osallistujan
numero ja paina mahdollisimman tarkasti mieleesi hädässä olijan sijainti ja ilmoita siitä
seuraavalla valvontapisteellä tuomareille tai soita numeroon +372 52 10 800
Vakavammissa tapauksissa ilmoita heti puhelimitse järjestäjille ja yleiseen hätänumeroon
112.
HUOM! TUTUSTU TURVALLISUUSOHJEISIIN!
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PALKINTOJENJAKO
104.
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Palkinnot jaetaan ensimmäiselle KAHDELLETOISTA (12) kilpailijalle, jotka ylittävät
maaliviivan. Tämä koskee kaikkia veneluokkia. Palkinnot jaetaan myös jokaisen luokan
voittajille.
Jos joukkue, joka ei osallistu kilpailuun varsinaisessa kilpailuluokassa (UNK, tuntematon)
saavuttaa palkintopaikan, heitä ei palkita.
Diplomeita ei anneta kilpailun päätyttyä. Diplomit on saatavilla sähköisessä muodossa
osoitteessa www.vohandumaraton.ee
MITALIT jaetaan kaikille osallistujille, jotka suorittavat koko maratoniin, riippumatta
veneluokasta.
Palkintojenjako tapahtuu maalissa, 1 tunnin kuluttua joukkueen maalintulon jälkeen
Arvontapalkinnot arvotaan kaikkien lähtijöiden kesken, jotka ovat allekirjoittaneet
TURVALLISUUSOHJEET ja palauttaneet sen järjestäjille.
Kilpailun aikana hylätyt kilpailijat eivät voi osallistua arvontaan.
Allekirjoitettavat turvallisuusohjeet jaetaan lähtömateriaalien mukana.
Arvontapalkinnot jaetaan maalissa.

Lisätietoa kilpailusta
Hillar Irves (EST, RUS)
Meriliin Irves (EST, ENG)
e-mail:

Puh: +372 52 13 130
Puh: +372 56 196 377

vohandumaraton@gmail.com
www.vohandumaraton.ee

NGO Spordiühing Ekstreempark on Võrumaan urheiluliiton ja Viron soutuliiton jäsen.

