Kilpailuaika

Sunnuntai 12.8.2018 klo 10:00-15:30, alussa siirtyminen heti kipparikokouksen
jälkeen ja siirtymäaika kisan päätyttyä 30 min. Kipparikokous klo 9:30
ilmoittautumispisteellä, jokaisesta kilpailuveneestä oltava edustaja paikalla.
Siirtymäajan päätyttyä klo 16:00 oltava lähtörannassa rantautuneena.

Osallistuminen

Osallistu is aksu 30€ per ve e. Kilpailu o ve ekohtai e , maksimi 3
henkilöä per vene. Kaikilla kilpailuun osallistuvilla 18-64-vuotiailla tulee olla
kalastonhoitomaksu maksettuna (tosite tarkastetaan ilmoittautumisen
yhteydessä). Kilpailijat osallistuvat kilpailuun omalla vastuullaan.

Kilpailupaikka

Ilmoittautuminen, lähtö ja punnitus Kuhaveljet ry:n teltalla, Paasikiventien
sillanpielessä.

Kilpailualue

Hämeenlinnan kalastusalue välillä Kernaalanjärvi - Lepaan sataman laituri.
Kalastusalueella olevien normaalien kieltoalueiden lisäksi kielletty on mierolan
salmessa pälkäneentien silta –> nopeusrajoitusalueen päättyminen välillä
kalastaminen.

Kilpailukalat ja alamitat

Hauki 60cm x1
Kuha 47cm x3
Ahven 25cm x7
Jokaiselta venekunnalta punnitaan 1 (yksi) hauki, 2 (kaksi) kuhaa ja 2 (kaksi)
ahventa.
Kilpailukalat tulee olla verestettyjä. Verestys toteutetaan pistämällä (esim.
kurkkusillan yläpuolella oleva kalvo), ei katkaisemalla kurkku. Kurkun
katkaiseminen johtaa kyseisen kalan hylkäämiseen kilpailusta.
Lakisääteisesti alamittaisen kalan tuominen punnitukseen johtaa
kilpailusuorituksen hylkäämiseen. Alle kisamittainen kala johtaa kyseisen kalan
hylkäämisen.

Kalastustapa

Kalastus tapahtuu veneestä viehekalastusvälinein keinotekoisia vieheitä
käyttäen. Kalastusmuodoissa ei ole rajoituksia. Käytössä saa olla kerrallaan
yksi vapa per henkilö ja vavassa saa olla kerrallaan yksi viehe koukkuineen.
Poikkeuksena vetouistelu jossa käytössä saa olla 4 kpl:ta vapoja ja vavat
pidettävä ehdottomasti telineissä. Kaikenlaisten luonnonsyöttien (kalat,
madot, toukat...) käyttö on kielletty. Plaanareiden käyttö uistelussa on
kielletty. Uistelua/heittokalastusta EI saa yhdistää eli et voi uistella 2 vavalla
samaan aikaan heittäen.

Etäisyydet

Veneiden etäisyys kilpailun aikana toiseen kalastavaan veneeseen,
mökkirantoihin ja merkattuihin pyydyksiin minimissään 20 metriä.

Rantautuminen

Kilpailuaikana rantautuminen tai kilpailualueelta poistuminen katsotaan
keskeytykseksi. Rantautuminen sallittu ainoastaan kilpailun lähtöalueella.

Palkinnot

Palkinnon arvon mahdollinen ilmoittaminen verottajalle, on palkinnon saajan
omalla vastuulla.

Protestiaika ja maksu

Punnituksen päätyttyä protestiaika on 15min, jonka aikana mahdollinen
protesti pitää jättää kilpailu järjestäjille. Protesti aksu o 50€, joka
palautetaan protestin jättäjälle protestin mennessä hyväksytysti läpi, muutoin
protestimaksu jää kilpailun järjestävälle taholle. Protestin käsittelee ennalta
määritelty tuomaristo, johon kuuluu 2 kilpailun järjestäjää ja 2 kilpailijaa.
Näitä sääntöjä voidaan kilpailun järjestäjän toimesta täsmentää
kipparikokouksessa.

!!!NOPEUSRAJOITUKSIA TULEE NOUDATTAA!!!
Kilpailun järjestää Kuhaveljet ry
Yhteyshenkilöt

Mika Siiankoski, 050 5826 816, mika.siiankoski@gmail.com
Jari Hyvärinen, 040 4605 773

