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KILPAILUSÄÄNNÖT
1 § Kilpailuoikeus
Kilpailuoikeus on jokaisella venekunnalla, joilta kilpailun tuomarineuvosto ei sitä perustellusta syystä ole
kieltänyt. Venekunta nimeää keskuudestaan kipparin, joiden on tarvittaessa todistettava henkilöllisyytensä.
Kipparin ollessa huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena, voidaan koko venekunta osakilpailun
tuomarineuvoston päätöksellä sulkea pois kilpailusta. Miehistön jäsenen kohdalla tämä aiheuttaa ainoastaan ko.
miehistön jäsenen poistamisen kilpailuvenekunnasta. Varakippari täytyy nimetä ensimmäisessä kilpailussa ja hän
saa edustaa kipparia vain yhdessä osakilpailussa.
2 § Osanottomaksu
Venekunnan osanottomaksu on 50€. Ilmoittautuminen alkaa kello 8.00.
3 § Kilpailuaika ja -paikka
Kilpailuaika on La 21.7.2018 klo.10.00-17.00, siirtymäaika 30min ennen sekä jälkeen kilpailuajan.
Kilpailukeskuksena toimii Ravintola Ruukinranta (Kiramontie 27, Oravi). Kilpailun järjestäjä varaa oikeuden
muuttaa kilpailuaikaa, ilmoittamalla siitä kipparikokouksessa
4 § Kipparikokous
Kipparikokous, johon jokaisen kilpailuun osallistuvan venekunnan kipparin on osallistuttava, alkaa
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettavana ajankohtana, kuitenkin viimeistään puolituntia ennen kilpailun alkua.
Kipparikokous pidetään kilpailukeskuksessa.
Kipparikokouksessa voidaan antaa näitä sääntöjä täydentäviä tai muuttavia määräyksiä.
5 § Kilpailukortti
Venekunnan kipparille annetaan ilmoittautumisen yhteydessä kilpailukortti, kilpailutunnukset ja kilpailualueen
kartta. Jokaisen venekunnan on palautettava kilpailukortti, riippumatta siitä, onko venekunnalla
punnittavaa saalista vai ei. Kortin palauttamatta jättäminen aiheuttaa etsintätoimet ja kilpailusta sulkemisen.
Aiheettomista etsintätoimista on kilpailukortin palauttamisen laiminlyöneen venekunnan kippari
korvausvelvollinen.
6 § Kilpailualue
Kilpailijoille annetaan ilmoittautumisen yhteydessä kartta, johon on selvästi merkitty kilpailualueen rajat, lähtö- ja
maalialueen rajat sekä luvalliset rantautumispaikat. Kilpailuaikana venekunta ei saa poistua kilpailualueelta,
rantautua muualle kuin merkityille rantautumispaikoille tai kohdata toista kilpailuvenettä ilman valvojan lupaa
muutoin kuin hätätapauksissa. Kilpailun aikana kilpailuveneiden välinen minimietäisyys on 10 metriä.
Kilpailusuorituksen päätyttyä on venekunnan palattava suoraan punnitusalueelle kipparikokouksen määräysten
mukaisesti. Kanavoiden suussa kalastus on rajoitettu 300 metrin säteeltä (Haponlahti ja Oravi).
7 § Pyyntitavat
Pyyntitavoista on sallittu vain vetouistelu. Uistinta ei saa heittää, vaan se on laskettava veteen. Venekuntaa kohti
saa olla pyynnissä samanaikaisesti enintään 10 vapaa ja jokaista vapaa kohti enintään kaksi (2) koukullista
viehettä, kuitenkin niin, että ns. tapsisiiman pituus on enintään kolme (3) metriä. Täkyraksin käyttö on sallittu.
Perho ja painouistin on vieheeseen verrattava uistin. Laillisten apuvälineiden käyttö on sallittua. Plaanarikelkat on
varustettava selvästi havaittavin lipuin.
8 § Kilpailukalat
Kilpailukaloina ovat kaikki kalastuslain sallimat kalalajit. Punnitukseen hyväksytään vain 3 kalaa/ kalalaji,
Kilpailukalojen alamitat ovat: kuha 46 cm, eväleikattu järvitaimen 55 cm, Saimaan nieriä 61cm, hauki 55 cm,
ahven 25 cm ja muut kalat 40 cm. Painokertoimet kalalajeittain ovat kuha x 5, järvitaimen ja Saimaan nieriä x 10,
ahven x 3, hauki x 1, kaikki muut kalat x 1.
Osakilpailussa voidaan käyttää myös muita alamittoja, joista ilmoitetaan kipparikokouksessa. Kalat mitataan
leuan kärjestä yhteen puristetun pyrstön kärkeen. Kalat, jotka alittavat em. pituudet, hylätään. Kalastusasetuksen
19 §:n määräämää alamittaa pienemmän kalan tuominen punnitukseen aiheuttaa kilpailusuorituksen hylkäämisen.
Kalan pituuden väkivaltainen muuttaminen aiheuttaa kilpailusuorituksen hylkäämisen.
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9 § Punnitus
Punnitustapahtuma alkaa kilpailun jälkeen viimeistään kello 17.15. Kilpailijat tuovat saaliinsa
pituudenmittauspaikalle välittömästi saavuttuaan merkitylle laiturille veneestä ennen rantautumista. Kalat
punnitaan verestettyinä, kidukset paikoillaan. Pituudenmittaus paikalta kilpailijan tulee siirtyä suoraan
punnituspaikalle.
Kalojen kokoa ei vertailla enää punnituspaikalla vaan kilpailija tuo omasta mielestään suurimmat 3 kalaa/kalalaji.
Kilpailijalla on velvollisuus keskeyttää mittaus, jos hän on eri mieltä mittaus- tai punnitustuloksesta. Ko.
kilpailijan saaliskala laitetaan tällöin sivuun ja tuomarineuvosto mittaa kalan välittömästi muun
kilpailupunnituksen päätyttyä. Tuomarineuvoston päätöksestä ei voi valittaa!
10 § Kilpailun voittaminen
Oravin Kuhakuninkuus- tittelin voittaa painoltaan suurimman kuhan saanut venekunta. Tasatuloksessa voiton
ratkaisee arpa.
Itse osakilpailun voitto ratkaistaan pisteytettyjen tulosten perusteella. Kilpailun voittaa suurimman pistesaaliin
saanut venekunta. Kilpailussa tasatuloksien paremmuus ratkaistaan arvalla.
11 § Vastuu
Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan. Jokaisella 18-64-vuotiaalla kilpailijalla tulee olla
kuitti valtion kalastuksenhoitomaksun (kalastuskortti) suorittamisesta. Jokaisen kipparin on huolehdittava veneen
varustamisesta veneliikennelain ja -asetuksen sekä meriliikennelain mukaisin varustein. Kippari huolehtii, että
veneessä olijat käyttävät kelluntavarusteita voimassa olevien säännösten mukaisesti. Jokaisen kilpailijan tulee
tuntea nämä säännöt.
12 § Valvonta
Valvontaa kilpailuaikana suorittavat erilliset valvontaveneet, sekä rantautumispaikkojen ja punnitusalueen
valvojat. Kilpailijoiden on noudatettava valvojien ohjeita ja määräyksiä. Kilpailun järjestäjällä on oikeus tarkastaa
kilpailuveneet ennen kilpailua, kilpailun aikana sekä kilpailun päätyttyä.
13 § Tuomarineuvosto
Tuomarineuvostoon kuuluu kaksi Linnansaari Trolling Cupin kilpailutoimikunnan jäsentä sekä näiden arpomat
kaksi kilpailijoiden edustajaa. Kilpailun tuomarineuvoston kokoonpano ilmoitetaan kipparikokouksessa.
14 § Protestit
Kilpailua koskevat vastalauseet tulee jättää kirjallisena tuomarineuvostolle viidentoista (15) minuutin kuluessa
tulosten julkaisemisesta. Protestimaksu on 50 EUR, joka palautetaan, jos vastalause hyväksytään.
Tuomarineuvoston päätöksestä ei voi valittaa.
15 § Sanktiot
Näiden sääntöjen pykäliä 3-11 rikkoneen venekunnan kilpailusuorituksen voi tuomarineuvosto hylätä kuultuaan
ensin asianosaisia.
16 § Lisämääräykset
Tarvittavat lisäykset ja muutokset ilmoitetaan kipparikokouksessa
17 § Force Majeure
Järjestäjillä on oikeus peruuttaa tai siirtää kilpailut ylivoimaisen esteen sattuessa.
18 § Hyväksyminen
Kilpailukortin vastaanottamisella kilpailija hyväksyy nämä säännöt ja sitoutuu noudattamaan niitä.

Kilpailujohtaja Tomi Heikkinen, PUH: 0445884040.
Huomio: Mittaukseen ja punnitukseen tulevien kalojen vastaanotto tapahtuu
vain Merkitylle laiturille!!

