
Kilpailun nimi : URSUIT AHVENUISTELU 2022 

Kilpailupaikka:  Säkylän Pyhäjärvi, Laivaranta Katismaa 

Kilpailuaikataulu: 2.7-2022 klo 10:00-17:00                                           Varapäivä 3.7-2022 klo 10:00-17:00 

Kilpailuissa on ½ tuntia (30 min) siirtymäaika alussa ja lopussa 

 

Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin, mahdolliset muutokset tarkennetaan kipparikokouksissa. Lisäksi 

epidemia saattaa aiheuttaa erityisjärjestelyjä, joihin varaudumme. 

 

1.  KILPAILUKALA  JA  ALAMITTA 

- Ahven alamitta 25 cm 

 

2. RAJOITUKSET JA MUUT SÄÄNNÖT 

 Säkylän Pyhäjärvellä saa olla vedossa yhtä aikaa korkeintaan 10 siimaa ja kaksi koukullista viehettä /siima. 

”Jäykän” käyttö sallittu. Se lasketaan yhdeksi vavaksi. 

 

Kilpailun aikana toisen veneen kohtaaminen on sallittu vain hätätapauksessa. 

 

Keulakoneen käyttö kielletty. Veneen pitää uistellessa liikkua koko ajan. 

 

Punnitukseen saa tulla ainoastaan siihen osoitettua reittiä. Muualta punnitukseen tulevat hylätään. 

Tarkennukset kipparikokouksessa. Punnitukseen tulemisessa saattaa tulla epidemian aiheuttamia 

muutoksia, näistä tarkemmin kipparikokouksessa. 

 

Kolmen alle kisamittaisen kalan tuominen puntarille aiheuttaa suorituksen hylkäämisen. 

 

Kalat punnitaan pyöreinä. Kalojen tulee olla kuolleita ja verestettyjä ennen punnitukseen tuomista. 

Verestystä tarkkaillaan satunnaisesti mittauksen yhteydessä, verestämätön kala aiheuttaa 

kilpailusuorituksen hylkäyksen. 

 

Kalat mitataan suu kiinni, leuan kärjestä suoraksi ojennetun, yhteen puristetun, pyrstöevän kärkeen kuten 

asetus ohjeistaa. 

 

Kilpailupaikalla ja vesillä tulee noudattaa siisteyttä. Tyhjät tölkit ja muut roskat eivät kuulu järveen. 

Kilpailijoille jaetaan tätä varten tarvittaessa roskapussit (muovipussi). 



 

Kilpailun lähdössä ja puntarille tullessa suositellaan käytettäväksi alhaisia nopeuksia.  

 

Huomioi kisan aikana vesistön muu liikenne. 

 

Kilpailun aikana rantautuminen muualle kuin kilpailukeskukseen on sallittu vain hätätapauksessa, esim. 

sääolojen niin vaatiessa sekä kilpailujohtajan erillisellä luvalla. 

 

Jokainen kilpailija kilpailee omalla vastuullaan ja huolehtii, että vene ja miehistö ovat asianmukaisesti 

varustettuja ja asianmukaisessa kunnossa. Häiritsevästi humalassa punnitukseen tulo johtaa koko 

kilpailusuorituksen hylkäämiseen. 

 

Kilpailun järjestäjällä on oikeus sääntömuutoksiin, joista tiedotetaan erikseen kipparikokouksessa. 

 

Kilpailuun ilmoittautuminen päättyy 45 minuuttia ennen kilpailuajan alkamista. 

 

Kilpailun järjestäjillä on oikeus tarkistaa osallistujien veneet ennen kilpailun alkua. 

 

Kipparikokous alkaa heti ilmoittautumisen päätyttyä. 

 

Punnitus alkaa viimeistään 15 min siirtymäajan päättymisen jälkeen, jotta järjestäjille mahdollistetaan 

tasapuolinen osallistuminen kilpailuun. 

 

Järjestäjä nimeää kilpailuun kolmihenkisen jyryn. 

 

Kalastusvälineet, mukaan lukien plaanarit ja takilat saa laskea veteen vasta kilpailuajan alkamisen jälkeen. 

 

Kalastusvälineet, mukaan lukien plaanarit ja takilat tulee olla ylös nostettuna ennen kilpailuajan 

täyttymistä. 

 

Muista väistämisvelvollisuudet samanarvoisten alusten kohdatessa. 

 

 



3. OSALLISTUMISMAKSU 

Osallistumismaksu 30 € /venekunta Maksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä 

Kalastonhoitomaksu pitää olla suoritettuna. Voidaan tarkastaa ilmoittautumisen yhteydessä. 

 

 

4. SANKTIOT 

Venekunnan rikkoessa näitä sääntöjä. Kilpailun jury päättää harkinnastaan rikkeen vakavuuden  

mukaan joko:  

- Antaa venekunnalle suullisen varoituksen tai hylkää venekunnan kilpailusuorituksen kyseisessä kilpailussa. 

 

 

5. HARJOITTELU KILPAILUALUEELLA 

Pyhäjärvelle harjoittelulupia saa mm. osoitteesta http://kauppa.sakylanpyhajarvi.fi/ 

 

 

6. PALKINNOT 

Jokainen on velvollinen itse ilmoittamaan verottajalle palkinnoista  

http://kauppa.sakylanpyhajarvi.fi/

