HAUKIPERHOKALASTUKSEN PIIRIMESTARUUSKILPAILU 2021

KILPAILUN YLEISPERIAATTEET












Kilpailu on kaksiosainen sisältäen alku ja loppukilpailun. Loppukilpailuun kutsutaan
molemmista sarjoista alkukilpailun tulosten perusteella 8 parasta kilpailijaa
Kilpailuun voi osallistua jokainen Lounais-Suomen Vapaa-ajankalastajapiiriin kuuluvan
seuran jäsen, ja kilpailu on henkilökohtainen
Kilpailijan ei tarvitse olla SVK:n, tai sen jäsenseuran jäsen, mutta SVK:n ulkopuolinen
kilpailija ei voi voittaa piirimestaruutta
Kilpailusarjoja on kaksi: yleinen, ja nuoret alle 18 v. Molemmissa kilpailusarjoissa
myönnetään piirimestaruusarvo
Kilpailukala on hauki
Alkukilpailu järjestetään 15.5.2021
Kilpailussa noudatetaan kestävän vapaa-ajankalastuksen periaatteita
Alkukilpailuaika on kymmenen (10) tuntia, kilpailu käydään 8:00-18:00 välisenä aikana,
loppukilpailuaika on kahdeksan (8) tuntia, joka käydään 10:00-18:00 välisenä aikana
Kilpailupaikan tulee sijaita Lounais-suomen piirialueella
Kilpailun järjestää Lounais-suomen vapaa-ajankalastajapiirin perhotoimikunta
Jokaisella kisaan osallistuvalla 18-64-vuotiaalla on oltava kalastonhoitomaksu maksettuna,
ja pyydettäessä esitettävä kilpailun järjestäjälle. Kilpailijoilla on oltava iästä riippumatta
kaikilla mahdolliset vesialuekohtaiset erikoisluvat vallitsevien määräysten mukaisesti.

ILMOITTAUTUMINEN





Kilpailuun on ilmoittauduttava 11.4.2021 mennessä
Kilpailija ilmoittautuu sähköpostilla osoitteeseen: perhohauki2021@lsvk.fi, lähettämällä
yhteystietonsa (etunimi, sukunimi, syntymäaika, puhelinnumero, sähköpostiosoite),
sekä maksamalla järjestäjän ilmoittaman osallistumismaksun tilille:
FI86 5710 0420 1510 11 / Sari Rajala
Maksun saatuaan järjestäjä lähettää osallistujille numeroidun mittausvälineen, joka on
kilpailun ainoa virallinen ja hyväksyttävä mitta
Alle 18-vuotiailta kilpailijoita vaaditaan vanhemman kirjallinen suostumus
ilmoittautumiseen ja henkilötietojen keräämiseen. Jos vanhemman suostumusta alle 18vuotiaan osalta ei toimiteta, ei kilpailija voi osallistua. Vanhemman allekirjoittama ja
päivätty vapaamuotoinen suostumuskirje on toimitettava 11.4.2021 mennessä sähköpostilla
osoitteeseen: perhohauki2021@lsvk.fi

SALLITUT VÄLINEET JA MENETELMÄT






Kilpailuun hyväksytään ainoastaan perhokalastusvälineillä saatu kala
Kilpailijoiden suositellaan käyttävän solmuttomasta kumihavaksesta valmistettua haavia,
vapautusmattoa, väkäsettömillä koukuilla varustettuja vieheitä, pitkävartisia
koukunirrotuspihtejä sekä pitkävartisia katkaisupihtejä. Nostokoukun ja leukapihtien (eng.
boga grip) käyttö on kielletty
Kilpailija saa kalastaa yhdellä vavalla kerrallaan
Kalastustapa on vapaa: vene, kelluntarengas, kanootti, rannalta kalastaminen, tai näihin
rinnastettavissa olevat kalastusvälineet

KILPAILUKALOJEN KUVAAMINEN JA MITTAAMINEN








Mittaus suoritettava kilpailun järjestäjien antamalla mittausvälineellä. Muilla tavoin mitatut
kalat hylätään automaattisesti
Kilpailukalaksi hyväksytään ainoastaan 60 cm ylittävä kala
Kuvassa täytyy näkyä selkeästi luettavissa oleva kilpailunumero, ja järjestäjän antama
tunniste
Kalan oikea kylki tulee asettaa mittausalustaa vasten, ja kalan leuan kärjen oltava tasan
mittausalustan nollapisteen kanssa. Kala tulee asettaa mittausalustalle siten, että siitä
pystytään yksityiskohtaisesti tulkitsemaan kalan pituus sekä leuan kärjen sijainti. Kuvasta
tulee olla nähtävissä kala koko pituudeltaan. Mittausvälineestä pitää näkyä ainakin yksi täysi
kymmenlukema. Kalan pituus tulee ilmoittaa täysinä senttimetreinä, jonka kalan pyrstön
kärki on ylittänyt, esimerkiksi pituus 66,7 cm ilmoitetaan 66 cm.
Kala kuvataan ylhäältä päin niin, koko kala sekä mitta-asteikko, kilpailunumero ja tunniste
ovat selkeästi näkyvillä
Tunnistettavasti samaa kalaa ei hyväksytä toistamiseen kilpailukalaksi

VOITTAJA



Kilpailun voittaja on henkilö, joka saa kilpailun aikana kolme (3) kpl yhteismitaltaan pisintä
haukea
Tasatuloksen sattuessa kilpailun ratkaisee pisin kala. Mikäli kalat ovat yhtä pitkiä, ratkaisee
seuraavaksi pisin kala. Mikäli kaikki kolme haukea ovat yhtä pitkiä, ratkaisee pisimmän
kalan aiemmin järjestäjälle saapunut ilmoitus

KALOJEN ILMOITTAMINEN





Kalasta otettu kuva on oltava järjestäjällä kilpailuaikana
Ilmoita kuitenkin vain tulostasi parantavia kaloja
Kilpailukalat ilmoitetaan fisuun-fi järjestelmän kautta
Tuomaristo tarkistaa, ja tarvittaessa muuttaa kilpailijan ilmoittamien kalojen pituudet kuvien
perusteella. Mikäli kuvaa ei ole otettu sääntöjen mukaisesti, tai pituutta ei pystytä kuvasta
varmistamaan voidaan ko. kala hylätä

ETÄISYYS JA HÄIRINTÄ



Kilpailijat eivät saa aiheuttaa häiriötä ranta-asukkaille, mökkiläisille tai muille vesillä
liikkujille. Hyvät käytöstavat ja roskaamattomuus kuuluvat myös vastuullisen kalastajan
piirteisiin
Kilpailun aikana etäisyys toiseen kilpailijaan on oltava vähintään 50 metriä.

LOPPUKILPAILU


Kilpailukala on hauki















Loppukilpailu kilpaillaan valvotusti järjestäjän ilmoittamassa paikassa, jonka järjestäjä
ilmoittaa myöhemmin
Kilpailun ajankohta = järjestäjä ilmoittaa myöhemmin
Jokaisen kilpailijan on osallistuttava klo 9:00 alkavaan kilpailukeskuksessa pidettävään
kilpailijakokoukseen
Kilpailuaika on kahdeksan (8) tuntia, kilpailu käydään 10:00-18:00 välisenä aikana
Tittelin voi voittaa ainoastaan SVK:n tai sen jäsenseuran jäsen
Loppukilpailun voi voittaa SVK:n tai sen jäsenseuran ulkopuolinen henkilö, mutta hän ei
voi voittaa piirimestaruutta
Loppukilpailussa on kiellettyä käyttää perämoottoria (koskee myös sähköperämoottoria)
Veneessä seisten kalastaminen on kielletty
Veneessä saa käyttää istumalautaa, joka on veneen laitojen korkeudella, istumalaudan
paksuus saa olla max. 5cm
Kaikenlaisten teknisten apuvälineiden käyttö on kielletty
Kilpailija velvoitetaan ottamaan mukaan järjestäjän alkukilpailuun aiemmin toimittama
mittausväline
Loppukilpailussa sovelletaan muutoin samoja sääntöjä kuin alkukilpailussa
Loppukilpailuun kutsutaan molemmista sarjoista kahdeksan alkukilpailussa parhaiten
sijoittunutta SVK:n, tai sen jäsenseuran jäsentä

VASTUUT JA VELVOLLISUUDET










Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan
Järjestäjä ei ole velvollinen toimittamaan kilpailijoille veneitä, tai muita kalastusvälineitä
Lounais-suomen Vapaa-ajankalastajapiiri ei vakuuta kilpailijoita
Kilpailijalla on oltava vesiliikennelain edellyttämät turvallisuusvälineet, ja lisäksi
kelluntavälineet on oltava saatavilla koko kilpailun ajan
Ilmoittautumalla kilpailuun kilpailija hyväksyy nämä säännöt ja sitoutuu noudattamaan
niitä. Samalla kilpailija antaa järjestäjille tarvittaessa mahdollisuuden tarkastaa
kalastusvälineensä
Protestiaika on yksi tunti kilpailuajan päättymisen jälkeen. Protesti on tehtävä kirjallisesti
sähköpostiosoitteeseen: perhohauki2021@lsvk.fi. Loppukilpailussa protesti voidaan jättää
järjestäjälle kirjallisena. Protestimaksu on 50 €. Jos protesti hyväksytään, protestimaksu
palautetaan. Protestin käsittelee kilpailun järjestäjän nimeämä tuomaristo, jonka päätöksestä
ei voi valittaa
Järjestäjä voi käyttää taltioimaansa kuva- ja videomateriaalia sekä kilpailijoiden
kilpailukaloistaan ottamia valokuvia korvauksetta kaikkeen vapaa-ajankalastusta edistävään
toimintaan
Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin ilmoittamalla osoitteessa: http://www.lsvk.fi/

LOUNAIS-SUOMEN PIIRIALUEEN RAJAT

