TOMI HEIKKINEN

LINNANSAARI TROLLING CUP RUNKOSÄÄNNÖT

Linnansaari Trolling Cup 2018 koostuu neljästä (4) osakilpailusta:
1. Oravin Lohikuninkuus, Lauantai 26.5.2018, Oravi (Harjoittelupäivä 25.5) *Harjoittelupäivät on vapaaehtoisia
2. Harjun Portti-Uistelu, Sunnuntai 10.6.2018, Punkaharju
3. Oravin Kuhakuninkuus, Lauantai 21.7.2018, Oravi (Harjoittelupäivä 20.7)
4. Järvisydän-Uistelu, Lauantai 15.9.2018, Rantasalmi (Harjoittelupäivä 14.9)
Linnansaari Cupissa jaetaan pisteitä pääsarjassa 25:lle parhaiten sijoittuneelle kipparille:
Sijoitus 1. 30 pistettä, 2. 28p, 3. 26p, 4. 24p, 5. 22p, 6. 20p, 7. 19p, 8. 18p, 9. 17p, 10. 16p, 11. 15p, 12. 14p, 13. 13p,
14. 12p, 15. 11p, 16. 10p, 17. 9p, 18. 8p, 19. 7p, 20. 6p, 21. 5p, 22. 4p, 23. 3p, 24. 2p, 25. 1p.
Osakilpailuiden palkinnot ja Cup-pisteet jaetaan pisteytetyn saalistulosten paremmuuden mukaan.
1§ Kilpailuoikeus on jokaisella, ellei tuomarineuvosta sitä ole erikseen kieltänyt. Jokainen venekunta nimeää keskuudestaan
kipparin, joka vastaa vesillä kaikesta venekunnan toiminnasta. Myös Varakippari tulee nimetä venekunnan ensimmäisessä
osakilpailussa, ja hän saa tuurata kipparia korkeintaan yhdessä (1) osakilpailussa.
Kipparin ollessa päihtynyt, voidaan koko venekunta sulkea pois kilpailusta.
2§ Osakilpailun osanottomaksu on 50€.
3§ Kilpailuaika on kaikissa kilpailuissa 7 tuntia. Kilpailuiden siirtymäajat on määritetty osakilpailusäännöissä. Kilpailun järjestäjillä
on oikeus muuttaa kilpailuaikaa esimerkiksi sään takia.
4§ Kipparikokous pidetään ennen kilpailun alkua, ja jokaisen venekunnan kipparilla on velvollisuus siihen osallistua.
5§ Kilpailualue ilmoitetaan viimeistään kipparikokouksessa. Kilpailun aikana venekunta ei saa poistua kilpailualueelta, muuten kuin
ennalta sovituille rantautumispaikoille. Kilpailun aikana veneiden minimietäisyys on 10 metriä.
6§ Pyyntirajoitukset: Kaikki kilpailut pidetään rajoitetusti kolme kalaa/kalalaji tyylillä. Vain uistelu on sallittu. Vapamäärä kaikissa
kilpailuissa on enintään 10 vapaa. Yhtä vapaa kohti saa olla enintään 2 viehettä. Käytössä olevat sivuplaanarit on merkittävä lipuin.
7§ Kilpailukalat on määrätty osakilpailukohtaisesti.
8§ Kalojen mittaus tapahtuu pyöreänä; verestettynä ja kidukset oltava paikallaan. Kala mitataan leuan kärjestä yhteen
puristettuun pyrstön kärkeen. Kilpailijalla on oikeus vaatia uusintamittaus, mikäli on eri mieltä mittaustuloksesta.
Tuomarineuvosto suorittaa tällöin uudelleenmittauksen.
9§ Alamitat ovat osakilpailukohtaisia. Järjestäjällä on oikeus muuttaa tarvittaessa alamittoja. Kalastusasetusten määräämää
alamittaa pienemmän kalan tuominen punnitukseen aiheuttaa koko suorituksen hylkäämisen. Tarkistusmittauksen voi tehdä
ennen virallista punnitusta. Kalojen väkivaltainen kohtelu on kielletty.
10§ Osakilpailun voittaminen ratkaistaan pisteytyksen perusteella, tasatuloksen sattuessa paremmuus ratkaistaan
osakilpailusääntöjen mukaisesti. Cupin kokonaistulokseen lasketaan yhteen kaikkien neljän (4) osakilpailun pisteet. Jokaisesta
osakilpailuun osallistumisesta saa venekunta lisäksi viisi (5) cup-pistettä. Tasatilanteiden sattuessa paremmuus ratkaistaan
parhaalla osakilpailusijoituksella, kaikkien sijoitusten ollessa tasan, ratkaistaan sijoitukset arpomalla. Cupin palkinnot jaetaan
viimeisessä kilpailussa 15.9.2018. Cupin 5 parasta palkitaan ja lisäksi 3 parasta venekuntaa saa SM-kisa 2019 edustuspaikan.
11§ Vastuu: Jokainen henkilö osallistuu omalla vastuullaan, ja jokaisella 18-64v. tulee olla voimassa oleva kalastuskortti. Jokaisen
veneen on täytettävä varusteiltaan vesiliikennelait ja asetukset. Kippari vastaa puutteista aina.
Osallistujilla on velvollisuus palauttaa kilpailukortti punnituspaikalle, vaikka kilpailukaloja ei tulisikaan.
Jokaisen on noudatettava lakeja, jokamiehen oikeuksia, sekä hyviä käytös- ja siisteystapoja.
12§ Valvontaa suorittavat kanssakilpailijat ellei kipparikokouksessa muuta ilmoiteta. Järjestäjillä on oikeus tarkastaa kilpailuveneet
ennen kilpailua, sen aikana tai sen jälkeen.
13§ Tuomarineuvostoon kuuluu kaksi kilpailutoimikunnan jäsentä ja kaksi arvalla valittua kipparia. Tuomarineuvosto ilmoitetaan
aina kipparikokouksessa.
14§ Protesti tulee jättää tuomarineuvostolle kirjallisena 15 min. kuluessa tulosten julkaisemisesta. Tuomarineuvoston päätöksestä
ei voi valittaa. Protestimaksu on 50€.
15§ Järjestäjillä on oikeus siirtää tai peruuttaa kisa ylivoimaisen esteen sattuessa.
16§ Kilpailuun osallistumalla ja kilpailumaksun maksamalla kilpailija hyväksyy nämä säännöt ja sitoutuu noudattamaan niitä.
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