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TÜRIN-TORIN VIII MELONTAMARATONIN 
OHJE 

 
15.04.2017 

 
• Türin-Torin VIII melontamaratonin järjestää Matkahunt MTÜ (eli ry) yhteistyössä  Pärnun 

maakunnan partiopiirin kanssa. 
• Osallistujat voivat valita kahdesta eri pituisesta matkasta. 
• Perusmatkan, 78 km pituisen TÜRIN-TORIN MELONTAMARATONIN  lähtö sijaitsee Türin 

kunnassa Türi-Paide maantien vieressä Türi-Allikussa Veskisillan hotellin alueella – koordinaatit 
58.820131, 25.445305. 

• Perusmatkan LÄHTÖ tapahtuu seuraavasti: 
-  RAFT-luokan lähtö on klo 07.00 
-  KAIKKIEN MUIDEN VENELUOKKIEN LÄHTÖ avataan klo 08.00 

• Lyhemmän matkan, 47 km pituisen KURGJAN-TORIN lähtö tapahtuu Vändran kunnassa 
Kurgjassa C. R. Jakobsonin maatilamuseon (talumuuseum) luona olevan maantiesillan päässä 
joen oikealla rannalla sijaitsevan pysäköintialueen luota - 58.665082, 25.256335  

• Lyhemmän matkan LÄHTÖ avataan 15. huhtikuuta klo 10.00 
• Maali on molempien matkojen osalta Pärnumaalla Torin kauppalassa Torin peruskoulun vieressä 

Pärnu-joen vasemmalla rannalla – 58.477639, 24.797419  
• Pitemmän matkan lähdön ja maalin korkeusero on 50 m. 
• Reitin tarkemman kuvauksen Google Mapseissa löydät tästä: 
• Tarkastusaika Türin-Torin matkalla 15 tuntia, Kurgjan-Torin matkalla 12 tuntia. 
• Kilpailla voi kaikilla ihmisvoimalla liikkuvilla kelluvilla välineillä, joiden pinnalla pysyminen on taattu 

mahdollisen kaatumisenkin yhteydessä ja joilla voi saavuttaa matkan läpäisyssä tarvittavan 
nopeuden. 

 
SEURAAVIA VENELUOKKIA ARVOSTELLAAN 
 K1MEN    MIEHET  kaikki yksikkökajakit 
 K1WOM     NAISET  kaikki yksikkökajakit 
 K2MEN  MIESPARI  kaikki kaksikkokajakit 
 K2WOM   NAISPARI  kaikki kaksikkokajakit 
 K2MIX  SEKAPARI  kaikki kaksikkokajakit 
 CMEN  MIEHET  kaikki kahden hengen kanootit 
 CWOM   NAISET  kaikki kahden hengen kanootit 
 CMIX  SEKAPARI  kaikki kahden hengen kanootit 
 RAFT    kaikki kumiveneet 
 SUP   kaikki SUP-laudat 
 WTB    kaikki vesipolkupyörät 
Kaikki muut kulkuneuvot, mukaan lukien kanootit ja kajakit, joiden miehistö on suurempi tai pienempi 
kuin ohjeessa mainittu, ovat arvostelun ulkopuolella. Määrittelemättömään luokkaan kuuluvia 
kilpailujoukkueita ei palkita kilpailuluokkina. 
 
ILMOITTAUTUMINEN 

• Osallistua voivat kaikki vähintään 18-vuotiaat melonnasta kiinnostuneet ja vesiretkeilijät, joilla on 
riittävästi harjoitusta matkan läpäisemiseen. Alle 18-vuotiaat voivat osallistua vain samassa 
veneessä heistä vastaavan aikuisen kilpailijan kanssa. 

• Kilpailuun ilmoittautuminen tapahtuu sivulla Ilmoittautuminen 
• Ilmoittautumisen perusteena on lähtömaksun maksaminen. 
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LÄHTÖMAKSUT: 
Tammikuussa 
78 km Türin-Torin  -matka – 35 eur yksi kilpailija;   
47 km Kurgjan-Torin -matka – 30 eur yksi kilpailija 
Helmikuussa 
78 km Türin-Torin  -matka – 45 eur yksi kilpailija;  
47 km Kurgjan-Torin -matka - 40 eur yksi kilpailija 
Maaliskuussa 
78 km Türin-Torin  -matka – 55 eur yksi kilpailija 
47 km Kurgjan-Torin -matka – 50 eur yksi kilpailija 

• joukkueiden lähtömaksut lasketaan veneessä olevien osallistujien määrän mukaan 
• Vuoden 2016 VII melontamaratonin 78 km matkan veneluokkien voittajilla on oikeus 

osallistua vuonna 2017 Türi–Tori VIII melontamaratoniin ILMAISEKSI. Etu on 
henkilökohtainen ja sitä ei voi luovuttaa edelleen.  

• Kilpailijoiden kanssa muonitettava huoltotiimin jäsen 
*TÜRIN – TORIN 78 KM matkalla – 8 EUR (Kurgjan muonituspisteessä ja maalissa) 
*KURGJAN – TORIN 47 KM matkalla – 6 EUR (maalissa) 

• Saattojoukkueen jäsenten maksu lasketaan ilmoittautumisen yhteydessä  
• Jos tarvitset kuljetuksen maalista takaisin lähtöön, merkitse tämä ilmoittautumisen 

yhteydessä oikeaan paikkaan ja me toimitamme Sinut yhdessä veneen kanssa takaisin 
Veskisillalle. Paluukuljetus maksaa 12.- EUR henkeä kohti, maksaminen yhdessä lähtömaksun 
kanssa. 

• Osallistumisesta luovuttaessa osallistumismaksua ei palauteta. 
• Osallistumismaksua ei palauteta, mikäli kilpailu jää järjestämättä järjestäjistä riippumattomista 

syistä. 

MAKSUN SUORITUS: 
• Lähtömaksu maksetaan seuraavasti: 

Kansainväliset maksut: 
Saajan nimi: MTÜ MATKAHUNT 
Edunsaajan osoite: 87611 Kure talu, Vändra vald, Pärnumaa, Viro 
Saajan IBAN: EE07 2200 2210 4910 1228 
Pankin nimi ja osoite: AS Swedbank, Liivalaia 8, 15040 Tallinna, Viro 
SWIFT-koodi / BIC: HABAEE2X 
Tiedot: Laskun numero ja kilpailijoiden nimet 
• Pankin siirtomaksu maksetaan kilpailijan 
 

SAAPUMINEN LÄHTÖPAIKKOIHIN 
 

• Saavuttuanne käykää heti ilmoittautumispisteessä, josta saatte lähtöaineiston. 
• Lähtöaineistojen luovutus tapahtuu lähtöpaikoilla kilpailijoiden ilmoittautumisen yhteydessä. 

o   PERJANTAINA 14.huhtikuuta kello 19.00 – 23.00 Veskisillalla 
o   LAUANTAINA 15.huhtikuuta ennen lähtöä kello 06.00 – 07.30 Veskisillalla ja 08.30 – 09.45 
Kurgjassa 

• Veneet suositellaan tuomaan lähtöpaikkaan heti saavuttaessa. 

MAJOITUS 
 
Ne, joille kilpailupäivän aamuna kotoa liikkeelle lähtö on liian varhaista, voisivat saapua jo edellisenä 
päivänä illalla. 

• Edullisin majoitusmahdollisuus ennen LÄHTÖÄ on Türin kaupungin voimisteluhallissa, Kalevi-
katu 9 (oma makuupussi lattialla - 3 EUR). Info puh. +372 504 1987 tai sähköposti: tyri.skl@neti . 
Yömajan sijainnin löydät tästä.  

• Ilmaiseksi voi telttailla Veskisillan Hotellin alueella ja Türin tekojärven luona olevalla 
telttailualueella.  

• Sisämajoituksen voi tilata lähtöalueen vierestä Veskisillan hotellista http://www.veskisilla.ee/ tai 
Türin kaupungin majoituslaitoksista http://www.turism.tyri.ee/index.php?page=83& . 

• Edullisimman majoituksen maalin jälkeen löydät oman makuupussisi ja makuualustasi kanssa 
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Torin peruskoulusta. Öypymisen hinta 5.- EUR hengeltä, maksu paikan päällä. Torin muut 
majoitusmahdollisuudet löydät tästä: http://www.torivald.ee/majutus 

• Kurgjassa voi telttailla C. R. Jakobsonin maatilamuseon (talumuuseum) alueella museon kanssa 
sopimalla, info http://www.kurgja.ee/?leht=cpage3  

• Järjestäjät eivät välitä eivätkä järjestä majoitusta. 

LÄHTÖ  
• Lähtöön päästetään vain ne kilpailujuokkueet, jotka ovat palauttaneet sihteeristölle 

kilpailijoiden allekirjoittaman turvallisuusohjeen. 
• Lähtö tapahtuu kummallakin matkalla erillisinä lähtöinä.  
• Lähtö tapahtuu veneluokittain seuraavassa järjestyksessä: RAFT, Cwom, Cmix, Cmen, SUP, 

WTB, K1wom, K1men, K2wom, K2mix, K2men  
• Jokaista venettä varten on sen veneluokassa määrätty tietty lähtöaika. 
• Lähtöajat julkistetaan kilpailujen lähtöpöytäkirjassa viimeistään kolme päivää ennen lähtöä. 
• Oman veneluokan lähdöstä myöhästynyt venekunta saa lähtöajaksi saman lähtöajan kuin oman 

veneluokan viimeisenä lähtenyt vene. 
• 78 km matkan LÄHTÖ Veskisillalla suljetaan klo 09.30. 
• 47 km matkan LÄHTÖ Kurgjassa suljetaan  klo 10.30. 

• LÄHDÖSSÄ PITÄÄ OLLA AJOISSA PAIKALLA, sillä lähtöön valmistautuminen vie aikansa. 
• Jokaiselle venekunnalle varataan: lähtönumero, reitin kuvaus ja tiedot, järjestäjien suorittama 

ajanotto jokaisessa tarkastuspisteessä ja maalissa, tulos loppupöytäkirjassa, kunniakirja, jossa 
on nimet, aika ja paikka. 

• Kilpailijat ja ilmoittautuneet huoltotiimin jäsenet muonitetaan Türin-Torin matkalla yhdessä radan 
tarkastuspisteessä sekä maalissa. Kurgjan-Torin matkalla kilpailijat ja ilmoittautuneet huoltotiimin 
jäsenet muonitetaan maalissa. 

• Olkaa hyvät ja käyttäkää huoltoautoa, joka turvaa teitä ja jossa on tarvittavat varusteet (ruokaa, 
juomaa, kuivia vaatteita, ensiapupakkaus jne.) odottamassa TP:issä (tarkastuspisteissä) tai joen 
kanssa risteävien teiden silloilla (Laupa, Jändja, Rae, Kurgja, Suurejõe, Vihtra, Jõesuu, Tori) 

• Kaikki huoltoautot saavat itselleen ohjeet, joissa on tarvittavat tiedot autonkuljettajille. 
Autonkuljettajat voisivat hankkia itselleen Viron tiekartaston.   

• Lähdön jälkeen lähtöpaikka Veskisillalla suljetaan ja muutetaan maaliin Torin peruskoulun luokse. 
• Järjestäjät eivät vastaa Veskisillalle tai Kurgjaan jätetyistä autoista, varusteista yms. 

RATA  
Türin-Torin -matkalla on radalla 5 tarkastuspistettä (TP), niistä 1 pitkän matkan kilpailijoille 
muonituksineen (KPT). Kurgja-Tori -matkalla on 3 tarkastuspistettä (KP). Kaikille osallistujille on 
muonitus ja sauna maalissa Torin peruskoululla. 

TARKASTUS-PISTEET TÜRIN-TORIN, 78 
KM 

KURGJAN-TORIN, 47 
KM 

    

LÄHTÖ 
MATKAA 
LÄHDÖSTÄ 

MATKAA LÄHDÖSTÄ ETAPIN 
PITUUS 

TP 
SULJETAAN 

JÄNDJAN TP 14 km   14 km kello 11.30 
KURGJAN TPT (Türin-
Torin) 31 km LÄHTÖ 17 km kello 14.30 

SUUREJÕEN TP 44 km 13 km 13 km kello 17.00 
KUREN TP 59 km 28 km 15 km kello 19.30 
JÕESUUN TP 67 km 36 km 8 km kello 21.00 
MAALI RANDIVÄLJALLA 78 km 47 km 11 km kello 24.00 

• Tarkastuspisteiden läpäisyyn on vahvistettu tarkastusajat, jotka on esitetty edellä olevassa 
taulukossa. 

• Aikarajan ylittäneet kilpailujoukkueet kutsutaan radalta pois. 
• Järjestäjillä on poikkeustilanteessa osallistujien turvallisuuden varmistamiseksi oikeus lyhentää 

kilpailun aikana maraton-rataa tai keskeyttää kilpailu. 
• Muonituspisteessä tarjotaan keittoa, leipää, suolaa, kuumaa teetä, vettä. 
• Suosittelemme osallistujille ottamaan ehdottomasti muonituspisteessä tarjottavan täydennykseksi 
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mukaan myös omaa energiaa antavaa ruokaa. Esimerkiksi pähkinöitä, rusinoita, energiapatukoita 
ja ehdottomasti juotavaa. 

MAALI  
• Maali sijaitsee Torin sillasta 1,5 km alavirtaan Pärnu-joen vasemmalla rannalla Torin 

kauppalassa Torin peruskoulun vieressä. 
• Pimeään aikaan maali on valaistu.  
• Johto, pukeutuminen, muonitus ja sauna sijaitsevat Torin peruskoulussa, maaliintulopaikasta 

noin 100 m päässä, johon maalista johtaa merkitty tie.  
• Maalialueelle ei saa ajaa autolla. 
• Torin peruskoulussa tarjotaan lämmintä ruokaa, kuumaa teetä, vettä.  
• Lisäruokailua varten on kilpailukeskuksessa avattuna baari, josta kilpailijat ja huoltotiimin jäsenet 

voivat lisäksi ostaa kuumia ja kylmiä juomia sekä piirakoita ja leivonnaisia.  
• Oletettu ensimmäisen venekunnan maaliin tulo tapahtuu kello 14.30.  Viimeiset Türin-Torin 

matkan läpäisevät venekunnat saapuvat maaliin illan pimeydessä.  

KESKEYTTÄMINEN  
• Keskeyttämisestä on PAKOLLISTA ilmoittaa järjestäjille soittamalla teille annettuun 

puhelinnumeroon, jossa teidät rekisteröidään keskeyttäneiksi. 
• HUOM! Järjestäjät eivät kuljeta keskeyttäneitä ja näiden veneitä keskeytyspaikasta 

maaliin. 
• Olkaa hyvät ja käyttäkää huoltoautoja ja teitä tukevia huoltotiimejä.  

AJANOTTO  
• Järjestäjät kirjaavat ajan lähdössä, TP-issä ja maalissa. 
• Tuloksen saadakseen kilpailujoukkueen tulee pitää sille annettu lähtönumero näkyvillä koko 

maratonin ajan. 
• Erikseen tapahtuvien lähtöjen vuoksi lopulliset tulokset ovat maalissa nähtävissä pienellä 

viiveellä. 

SÄÄNNÖT  
• Pelastusliivin käyttö on pakollista. Pelastusliivittömät osallistujat hylätään. 
• Veneiden kellumisen tulee olla varmaa myös kaatumisen tai veneen hajoamisen yhteydessä. 
• Kypärän käyttö on suositeltavaa. 
• Jändjan ja Kurgjan padoista on suositeltavaa kantaa vesikulkuneuvot ohi rantaa pitkin. Seuratkaa 

ohjaavia viittoja. 
• Jändjan ja Kurgjan padoista alas laskeminen on sallittu. Suositeltava alaslaskupaikka on merkitty 

vihreällä nuolella.   
• Kilpailijat, jotka tarvitsevat pelastajien apua, putoavat ajanotollisesta kilpailusta pois. 
• Erityisen tarkkaavainen ja varovainen tulee olla hajonneiden myllypatojen ja koskikohtien 

laskussa (nopea virtaus, kivet) sekä pimeällä liikuttaessa. 
• Pimeään aikaan tulee käyttää otsalamppuja – vähintään yksi venekuntaa kohti. 
• Kilpailijoiden on pakollista pitää koko kilpailun ajan lähtönumero näkyvällä paikalla.  

Venekunnan lähtönumeron tulee olla näkyvissä sekä edestä että takaa päin. 
• Autokuljettajien tulee varmistaa TP:issä ja muualla turvallinen liikenne.  
• Kanoottien kilpailuluokassa voi käyttää vain yksilapaista kanoottimelaa. 

PAKOLLISET VARUSTEET VENEESSÄ  
• Vesitiiviisti pakattu matkapuhelin, johon on tallennettu järjestäjien antamat yhteysnumerot 
• HUOM! Pidä matkapuhelin mukanasi, jotta voit kutsua apua myös siinä tapauksessa, että olet 

kadottanut muut varusteet. 
• Otsalamput (vähintään yksi venekuntaa kohti) 
• Taskuveitsi (vähintään yksi venekuntaa kohti) 
• Narua n. 5 m 

SUOSITELTAVAT VARUSTEET 
• Vesitiiviisti pakattu kuiva täysi vaatekerta 
• Termopeite 
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• Nuotion sytytystarvikkeet 
• Ruokaa ja juomaa pitkän matkan jaksamiseen. 
• Pieni ensiapupakkaus (side, laastareita, kipulääkkeitä jne.) 

 

KILPAILIJAN VASTUU 
• Kaikki osallistujat kilpailevat omalla vastuullaan.  
• Järjestäjät eivät ole vastuussa kilpailijoille radalla mahdollisesti aiheutuvasta terveysongelmasta, 

vammasta, vauriosta, kuolemasta tai muusta sellaisesta. 
• Kilpailijan tulee olla tietoinen terveysongelmistaan ja ottaa veneeseen mukaan tarvitsemansa 

lääkkeet.  
• Kilpailija on velvollinen tutustumaan kilpailussa mahdollisesti aiheutuviin vaaroihin ja 

allekirjoittamaan tästä vahvistuksensa lähtöaineiston vastaanoton yhteydessä. 
• Kilpailija on vastuussa varusteidensa kunnosta ja turvallisuudesta. 
• Tilaisuudesta on ilmoitettu paikalliselle pelastuslaitokselle ja ensiapuyksiköille. 
• Mikäli hädässä oleva tarvitsee järjestäjien apua, määrittäkää tapahtuman kellonaika ja 

osallistujan numero sekä mahdollisimman tarkasti hädässä olevan sijainti, ja ilmoittakaa 
ongelmasta seuraavan tarkastuspisteen tuomareille. 

• Onnettomuustapauksen yhteydessä, kun kilpailija tarvitsee välitöntä apua, ilmoittakaa heti 
puhelimitse järjestäjille ja hätänumeroon 112. (tiedot lähtöaineistossa) 

PALKITSEMINEN 
• Kaikki kilpailijat saavat maratonin läpäisystä kunniakirjan. 
• Kaikkien veneluokkien voittajat palkitaan pokaalein tai mitalilla. 
• Kaikkien aloittaneiden kesken arvotaan: 

- nopea matkakajakki Maryak Rev530 kevlar & carbon aramid Viron yhdeltä vanhimmista 
kanoottivalmistajista Primatek OÜ:ltä; 
- savustusuuni lihan tai kalan savustamiseen metallituotteiden valmistajalta Skamet OÜ:ltä; 
- K1 -luokan osallistujien kesken arvotaan grönlantilaismela melontavarusteiden myyjältä 
EastPole OÜ:ltä. 

• Lisäksi arvotaan monia muita pienempiä palkintoja. 
• Palkintojen arvonta alkaa 3 tunnin kuluttua ensimmäisen kilpailijan maaliin saapumisesta. 

Ohjeen laati:      

Koit Raud, 
MTÜ Matkahunt 
lisätietoja puh.: +372 5251113 
sähköposti: matkahunt@matkahunt.ee  

 
 


