
F115/F130
www.yamaha-marine.fi

facebook.com/yamahasuomi

Molemmissa malleissa:
Uistelunopeuden säädin

Yamahan uudet F115 ja F130 ovat niin vaativan 
vapaa-ajan veneilijän kuin intohimoisen kalastajan 
valinta. Molemmissa malleissa on uistelunopeuden 
säädin, jolla hienosäädät 650-900 kierrosalueella 
narrausnopeutta 50 kierroksen välein. Yamaha-
moottoreista tuttua tekniikkaa on myös  YCOP-
ajonestojärjestelmä, joka pitää pitkäkyntiset 
loitolla. Tee tulevan veneilykauden paras päätös jo 
nyt - hanki uusi Yamaha.

• 4 sylinteriä, DOCH, 16-venttiiliä
• Iskutilavuus: 1832 cm3
• Paino: alk. 173 kg
• Mallit: F115 BETL/X, F130 AETL/X
• Hinnat alkaen: 
   F115 Etuhinta 12.890 € (svh. 14.890 €) 
   F130 Etuhinta 13.890 € (svh. 15.890 €)

Tehoa ilman 
turhia kiloja.

HÄMECUP
Vetouistelun 21.5.-10.9.2016

SIIMASOPPAA VUODESTA 1992



Lisää informaatiot löydät kotisivuiltamme 
www.raymarine.com

 EV-1 autopilotti permoottori ja sisämoottoriveneille

 EV-2 Drive- by- Wire järjestelmille esim. Volvo IPS

 Parannettu suorituskyky

 Helppo asentaa

  Automagic kalibrointi. Ei enään hankalaa kalibrointia

UUSI Evolution autopilotti nostaa autopilotin 
tarkkuuden aivan uudelle tasolle. Evolution 
tarkkailee veneen liikkeitä jatkuvasti ja laskee 
salamannopeasti ohjausliikkeet maksimoiden 
suorituskyvyn.

Evolution™ Autopilotti järjestelmät

2014 Automagic (Finland) 217 x 280.indd   1 29/01/2014   09:32

Luotettavaa venekauppaa
jo vuodesta 1982

YAMARIN CROSS 46 SC BELLA 620 HT

BUSTER LX FLIPPER 880 ST

Uutuus!

Uutuus!

JSI-trailerit

MYÖS KÄYTETTYJÄ
VENEITÄ JA

MOOTTOREITA

Uusi kevyempi
YAMAHA F130 AETL.
Teho-paino-
suhteeltaan luokkansa 
suorituskykyisin.

Kari Kymäläinen
Teollisuustie 28
35300 ORIVESI
www.venemyynti.net

Matkap. 0400-732 587
Puh. 03-3599 200
Fax 03-3599 201
kari.kymalainen@venemyynti.net

Kari Kymäläinen
Teollisuustie 28
35300 ORIVESI
www.venemyynti.net

Matkap. 0400-732 587
Puh. 03-3599 200
Fax 03-3599 201
kari.kymalainen@venemyynti.net

Teollisuustie 28, 35300 Orivesi, p. 03-359 9200
www.venemyynti.net



KALAMIESTEN
TEKEMÄ LEHTI
28 VUOTTA!

vetouistelulehti.fi
Puh. 03-7625 775

4 numeroa vuodessa
vain 30€ (sis.alv 10%)

sattaisiin taas täällä Pirkanmaan 
vesillä SM-tittelistä. Mutta kiitos 
kaikille niille yrityksille ja henki-
löille jotka ovat tukeneet ja olleet 
mukana omalla panoksellaan, 
että tänäkin vuonna Suomen 
suurin ja arvostetuin uistelu-cup 
voidaan toteuttaa ja taso pitää 
ennallaan.

SUURI KIITOS KAIKILLE!

Puh.joht.
M.Malinen

Kukahan sen sitten tarkistaa. 
Kannattaa lukea kyseinen lain 
kokonaisuudistukseen Maa-ja 
metsätalousministeriön sivuilta 
ettei tule turhia yllätyksiä. Tule-
vasta kesästä näyttää tulevan 
melkoisen vilkas Pirkanmaalla, 
kalastus kilpailuja on joka viikko 
parhaina useampiakin uistellaan 
ja jigaillaan. Toivottavasti kuiten-
kin säilyy sopu ja kohtuus kai-
kessa tekemisessä että saalista 
saadaan tulevinakin vuosina ja 
sen kautta hienoja elämyksiä. 
Hillitkää viettiä varsinkin KUHAN 
kutupaikoilla keväällä ja vapau-
tetaan ne suuremmat eikä kan-
neta niitä myyntiin, sillä konstilla 
vahvat kuhakannat saadaan py-
symään vahvoina. Suomen suu-
rin uistelu cup Häme-cup alkaa 
toukokuun lopulla. Perinteisesti 
Kangasalla kesänmittaan kilpail-
laan vuoden 2017 SM-paikoista 
Viitasaaren kilpailuihin. Toivon 
mukaan seuraavana eli 2018 ki-

T E R V E H D Y S 
U I S T E L I J A T. 
Taas talvi meni 
ja kesän myötä 

alkaa uusi taisto cupin pisteistä 
ja SM-kisapaikoista. Alkaneen 
vuoden alusta astui se uusi 
kalastuslakikin sitten voimaan 
ilman lisävapalupien ostomah-
dollisuutta. Lakiin tuli muutoksia 
moniin kohtiin kuten pyyntimit-
toihin ja rauhoitukseen. Toivotta-
vasti nämä toimenpiteet auttavat 
uhanalaisten kalakantojen suo-
jelussa ja lisääntymismahdol-
lisuuksena. Meitä uistelijoita ja 
kilpailujen järjestäjiä ja kaikkia 
vapaa-ajankalastajia koskeva 
saaliskalojen myyntiä koskeva 
pykälä tuli myöskin voimaan 
eli lain mukaan vapaa-ajan-
kalastajan kilpailun saalista ei 
saa myydä ilman viranomaisen 
lupaa eikä yksittäinen kalasta-
ja saa myydä vuorokaudessa 
enempää kuin viisi kiloa kalaa. 

	  

Puheenjohtajan palsta



                           
JIGI KISASUNNUNTAINA 12.6.2016  KLO:10.00–16.00 

KANGASALAN MOBILIASSA 
 
 

KISA-AIKATAULU: 
07:30 ILMOITTAUTUMISET ALKAA                          PALKINTOJEN JAKO 
09:15 KIPPARIKOKOUS                                               TULOSTEN SELVITTYÄ JA                                                                                                     
SIIRTYMINEN KILPAILUALUEELLE                           PROTESTIAJAN LOPUTTUA.        
10:00 KATSOFISH.COM  JIGI -KILPAILU  ALKAA  
16:00 KATSOFISH.COM  JIGI  –KILPAILU LOPPUU ( 30 min siirtymä ) 
 
KILPAILUALUE                                                     
ROINE & LÄNGELMÄVESI                                                
                                                                                    
ILMOTTAUTUMINEN:  ENNAKKOMAKSU :                                   
KISAKESKUS: MOBILIA   FI8357307320101331                                       
OSALLISTUSMISMAKSU                     225:- ( 8 PISTETTÄ ) 
50 EUR/VENEKUNTA  
MAX 3 henkilöö / vene   
    
     KILPAILUN INFO 
                                    Toni Luoma 
                                                            0400-96 47 47 
                                                                           WWW. VAPAKALASTAJAT. FI 
 
Cupissa uudistuneet säännöt , kilpailut käydään ns. mittakilpailuna / valokuvattuna ja 

kaikki kalat on vapautettava . Tutustu sääntöihin sivulla  
http://www.jigicup.fi/katsofish-com-jigi/saannot/ 

 

TERVETULOA AVAAMAAN 
PROKALASTUS JIGI-CUP  2016 

 
uistelu 

                             LAUANTAINA 21.5.2016  KLO:10.00–17.00 
        KANGASALAN MOBILIASSA 

KISA-AIKATAULU: 
07:00 ILMOITTAUTUMISET ALKAA                                  PALKINTOJEN JAKO 
09:00 KIPPARIKOKOUS                                               TULOSTEN SELVITTYÄ JA                                                                                                    
09:15 SIIRTYMINEN KILPAILUALUEELLE                 PROTESTIAJAN LOPUTTUA.        
10:00 KATSOFISH.COM - UISTELU ALKAA  
17:00 KATSOFISH.COM – UISTELU LOPPUU  
16:00 PUNNITUS ALKAA 
17:30 PUNNITUSJONO SULJETAAN  Kilpailu on viiden (5) kalan kisa 
 
KILPAILUALUE :                                                  ALAMITAT JA KERTOIMET 
ROINE & LÄNGELMÄVESI                                                  Ahven 25cm   / x5 
                                                                                   Kuha 46cm    / x4 
ILMOTTAUTUMINEN:                                    Hauki 55cm   / x1 
KISAKESKUS: MOBILIA                                       Järvilohi ja –taimen 61cm / x8 
OSALLISTUSMISMAKSU                     
50 EUR/VENEKUNTA                                 
                                                                                   

VAPARAJOITUS KAHDEKSAN ( 8 ) VAPAA ! 
  
ENNAKKOMAKSU :                                                              KILPAILUN INFO 
50EUR./VENEKUNTA              Toni Luoma 
KANGASALAN VAPAKALASTAJAT RY            0400-964747 
NORDEA KANGASALA 115130-102375                  WWW. VAPAKALASTAJAT. FI 
VIITENUMERO 440 

          (MUISTA KUITTI MUKAAN) 
 

TERVETULOA AVAAMAAN HÄME-CUP        
KAUSI 2016 ,  JAOSSA OPM PISTEITÄ ! 

 

 



VAIHTUVASTA TUONTIAUTOVALIKOIMASTA 
UUDENVEROISET MERCEDES-BENZ HENKILÖAUTOT.

Autoissa huoltohistoriat ja takuukilometrit.

MYÖS HUOLTO- JA ASENNUSPALVELUT.
Purkuosat laajasta valikoimasta 

-93-13 MB-henkilöautoihin

VAIHTO/RAHOITUS
Tomi/040 533 7800  Jukka/0400 63 0778

www.malliauto.fi

Saarikylientie 1, Kangasala

Autoissa huoltohistoriat ja takuukilometrit

MYÖS HUOLTO- JA ASENNUSPALVELUT
Purkuosat laajasta valikoimasta -93-13 MB-henkilöautoihin. 

Vaihto/rahoitus.
Tomi 040 533 7800    Jukka 0400 630 778

Saarikylientie 1, Kangasala - www.malliauto.fi

VAIHTUVASTA TUONTIAUTOVALIKOIMASTA 
UUDENVEROISET MERCEDES-BENZ -HENKILÖAUTOT
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KILPAILUN PÄÄYHTEISTYÖKUMPPANIT:

TAMPEREEN KYLPYLÄSSÄ NAISTENLAHDESSA 9.7.2016 KLO 14-22

XXVIIII
1. PALKINTO
LAHJAKORTTI Holiday Club Tampereen 
kylpylässä 4 hlöä

RAYMARINE EV-100 AUTOPILOT

5. PALKINTO: 
URSUIT MPS-PUKU
6. PALKINTO: 
MERI VHF COBRA MR57

ILMOITTAUTUMINEN:

Osallistumismaksu 50 /venekunta
8.7.2016 mennessä tilille: 
Näsin Uistajat ry.
Nordea FI2014573000101980
Muista merkitä viitenumero: 10016
Kisapäivänä kansliassa 50 /vene-
kunta

TÄKYRAKSIN KÄYTTÖ SALLITTU

KISA-AIKATAULU:

11.30 Ilmoittautuminen alkaa
13.00 Kipparikokous
13.30 Siirtyminen kilpailualueelle
14.00 Näsin Uistelu 2016 alkaa
22.00 Näsin Uistelu 2016 päättyy
22.30 Punnitusjono suljetaan

KILPAILUKALAT: Järvitaimen, järvilohi, 
ahven, kuha, hauki

KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ: NÄSIN UISTAJAT RY
INFO:  www.nasinuistajat.fi , 
 Juha Pölkki 040 566 6584

KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ PIDÄTTÄÄ OIKEUDEN PALKINTOJEN MUUTOKSIIN

2. PALKINTO: 
URSUIT SEA HORSE PELASTAUTUMISPUKU
3. PALKINTO: 
ASC-r AUTOMAATTINEN TRIMMIJÄRJESTELMÄ
4. PALKINTO: 
RAYMARINE DRAGONFLY YHDISTELMÄLAITE

WAECO Cool-Ice KYLMÄARKKU

10. PALKINTO: 
WAECO Cool-Ice KYLMÄARKKU

20. PALKINTO: CREW SAVER AUTOMAATTILIIVIT
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URSUIT KUIVAPUVUT
VAIN VALTUUTETUILTA JÄLLEENMYYJILTÄ

WWW.URSUIT.COM

Nasin_uistelu_sivut_2015.indd   3 31.3.2015   9.44
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- Kiinteistöhuolto ja päivystys
- Lumityöt, harjaukset ja pesut
- Viheralueet, perustus ja hoito
- Maanrakennus ja lumenkuljetus 
- Multaa ja mullan seulontaa

Puh. 0201 552 828 tai
0400-623 243

Asfaltti Rakennus Ky
www.asfalttirakennus.fi 

Tuomo Taskinen
GSM: 0400 636 455
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WIRTGEN FINLAND OY www.wirtgen. 
Huurrekuja 11, 04360 TUUSULA
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Holiday Club Tampereen Kylpylässä on hyvät apajat. Meiltä saat  
suolaista ja makeaa isoon ja pieneen nälkään. Kesäterassin  
lämmössä on mukava nauttia janojuomia laajasta valikoimasta. 
Lempeänä poreilevat vetemme virkistävät ja rentouttavat, saunat ja 
hemmotteluhoidot hellivät kehoa ja mieltä.

Majoitu tasokkaassa hotellissa
Varaukset puh. 030 687 0000

Herkuttelua ja juomaa
tarjoaa ravintola Arthur sekä Classic Pizza

Nauti kylpylästä
jossa on aina 32°C sekä saunan lämmöstä

Holiday Club Tampereen Kylpylä
Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere
hotellimyynti.tampere@holidayclub.fi
holidayclub.fi

Meillä 
nappaa 

aina
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Oy Finnpool Ab on vuonna 1980 perustettu teollisuuskemikaalien maahan-
tuonti- ja vientitoimintaa harjoittava agentuuriyritys.

Jo yli 20 vuoden ajan olemme luoneet hyviä ja pysyviä suhteita sekä asia-
kaskuntamme että päämiestemme kanssa. Tämä on ollut mahdollista kor-
kealaatuisten tuotteidemme, hyvän palvelun sekä tarkan markkinatietoisuu-
den ansiosta.

Tänä päivänä Oy Finnpool Ab toimii sekä kansainvälisillä että kotimaisilla 
markkinoilla.  

Osoitteemme sekä uudet puhelin- ja faksinumerot ovat 28.11.2006 lähtien:

Oy Finnpool Ab
Kavallinmäki 15 A
FI-02750 Espoo
tel. 0207 890 800
fax 0207 890 801

Volvo Construction Equipment

YLIVOIMAINEN VOITTAJA!

Volvo EW180D pyöräalustainen kaivinkone pärjäsi Koneviestin vertailussa erinomaisesti. Kone 
sai eniten tekniikkapisteitä ja oli testikuljettajien ehdoton suosikki. Volvon suunnittelemien ja val-
mistamien kaivukoneiden suorituskyky, polttoainetehokkuus, tuottavuus ja luotettavuus ovat omaa 
luokkaansa. Ergonomisesti oikein suunniteltu erittäin hiljainen turvaohjaamo parantaa kuljettajan 
viihtyvyyttä ja työsuoritusta.  Tuottavaa ja turvallista kaivuutyötä Volvolta! 

www.volvoce.fi

Koneviesti-lehden Nro15/2014 
vertailussa Volvo EW180D oli täy-
sin omaa luokkaansa tekniikassa, 
tehokkuudessa ja käytettävyydessä.
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Venetraileritarvikkeet suoraan maahantuojan verkkokaupasta

www.teohydrauli.fi   HELPPOA, NOPEAA JA EDULLISTA

Vinssit: Goliath, AL-KO, Fulton, Maxpull, Warn

Teohydrauli Oy, Myntinsyrjä 5 Espoo p. 09 4520030, info@teohydrauli.fi 

Trailerirullat: polyuretaani, kumi, PVC

Led-valot: 12 V, 24 V

Varaosat: vesitiiviit laakerit, rosteriset jarruvaijerit
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WIRTGEN FINLAND OY www.wirtgen. 
Huurrekuja 11, 04360 TUUSULA

Nasin_uistelu_sivut_2015.indd   14 31.3.2015   9.44

Venetraileritarvikkeet suoraan maahantuojan verkkokaupasta

www.teohydrauli.fi   HELPPOA, NOPEAA JA EDULLISTA

Vinssit: Goliath, AL-KO, Fulton, Maxpull, Warn
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Sanellin Premana Professional veitsiä saatavilla
kaikista hyvin varustelluista erä- sekä 

kalastustarvikeliikkeistä.

http://www.harju.fi /tuotteet/sahkotyokalut/

Viime vuosina erityisesti 
EINHELL RED -työkalut 
ovat pärjänneet eurooppalais-
lehtien työkalutesteissä ja 
-vertailuissa erittäin hyvin ja 
sama tahti näyttää jatkuvan.

TESTIVOITTOJA JA KUNNIAMAININTOJA 
EINHELL RED -KONEILLE

www.osmonikko. 
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Vesikuljetukset
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RÖNNIN 
VETO 2016 

LAUANTAINA 16.7.2016 KLO 10:00-17:00 

E R I T T Ä I N   H Y V Ä T   P A L K I N N O T: 

PISTEISSÄ SUURIMMAN KALAN SAANEELLE 
Mercury F50 ELPT EFI perämoottori             

Koko kisan kuusi parasta palkitaan 
Kolme parasta joukkuetta palkitaan 

Kokonaiskisassa sijat 10, 20, 30 ja 40 palkitaan 

Jokaiselta venekunnalta punnitaan 
enintään 5 kalaa/kalalaji! 

T E R V E T U L O A ! 
www.langelmavedenuistelijat.fi 

040 846 5459/Ville 

MOOTTORIN SVH 5 990 € !!  

Rönnin Veto 2016 Säännöt 

1. Kilpailun nimi on Rönnin Veto 2016 ja vastuullisena kisajärjestäjänä toimii Längelmäveden Uistelijat 
ry. 

2. Kilpailuaika on lauantai 16.7.2016 klo 10:00 – 17:00 
3. Kilpailumaksu on 50€/venekunta  
4. Kilpailun lähtö- ja punnitusalueena toimii Rönni  
5. Kilpailualueena Pappilanselkä, Enonselkä, Ponsanselkä pois lukien  Pappilanselän, Neulaniemen, 

Pajukannan/Kuivasen osakaskuntien alueet, Kalliosalon välikkö ja Haukansaaren mantereen puoli.    
Rantautumispaikat ovat Taulusaari ja Härmänsaari.  

6. Uistelu alle 150m päässä asutuista rannoista sekä 50m lähempänä seisovia pyydyksiä on kielletty.  
7. 18–64 vuotiailla kilpailijoilla on oltava voimassa oleva valtion kalastuskortti.  
8. Kipparikokous on klo 9:15, jonka jälkeen alkaa siirtyminen kilpailualueelle. Punnitusalueella on oltava 

takaisin viimeistään klo 17:30 
9. Pyyntitavoista on sall ittu ainoastaan vetouistelu ja vieheet on laskettava pyyntiin.  
10.  Veneiden minimietäisyys kilpailun aikana on 10 m.  
11.  Kilpailualueelta poistuminen katsotaan keskeyttämiseksi ja kilpailusuoritus hylätään. Kilpailua 

valvovat merkityt ja merkitsemättömät valvontaveneet.  
12.  Vapoja saa olla samanaikaisesti pyynnissä kymmenen (10) ja yhteensä kaksikymmentä (20) 

viehettä. Muutoin ei veneeseen, miehistöön ja uistelussa käytettäviin apuvälineisiin aseteta 
rajoituksia. Täkyraksin käyttö on sallittu. Nk. jäykkä takila lasketaan vavaksi.  

13.  Jokainen venekunta saa tuoda puntarille enintään viisi (5) kalaa kutakin kilpailukalalajia.   
Längelmäveden uistelijat ry. suosittelee, että ylimääräiset kalat vapautetaan varoen takaisin 
vesistöön. 

14.  Uuden kalastuslain mukaan kaikki alamittaiset kalat on vapautettava niiden kunnosta riippumatta.  
15.  Kalalajeina hyväksytään hauki, ahven ja kuha. Niiden alamitat ja kertoimet ovat  

 
Alamitta        Kerroin 

Hauki                        50cm              1 
Ahven                       25cm              5 
Kuha                         46cm             1,5             

 
16.  Jos punnitukseen tuodun kilpailukalan pituus on enemmän kuin 1 sentin lyhyempi kuin kalalle 

määrätty vähimmäismitta, hylätään kilpailijan koko kilpailusuoritus 
17.  Kalat punnitaan SUOLISTA MATTOMINA. KALA N KURKKUA TA I NISKAA EI SAA KATKA ISTA. 

Kalat tuodaan punnitukseen vain ja ainoastaan järjestäjien lippusiimalla merkitsemää aluetta pitkin. 
18.  Pisteiden mennessä tasan ratkaisee sijoituksen kalojen lukumäärä ja tämän jälkeen suurin kala. 

Mikäli tämän jälkeenkin tulos on vielä sama, sijoituksen ratkaisee arpa.  
19.  Kilpailukortti on ehdottomasti palautettava kilpailun jälkeen järjestäjälle. Mikäli korttia ei palauteta, 

kilpailija vastaa itse etsintäkuulutuksista.  
20.  Kilpailun juryn muodostavat kaksi kilpailun johdon määräämää henkilöä, puheenjohtajajäsen, sekä 

kaksi arvalla valittua kilpailuveneen kipparia. Mahdolliset protestit on jätettävä jurylle 15 min. 
kuluessa tulosten julkaisemisesta. Protestin käsittelymaksu on 20 €  

21.  Kilpailuveneiden tulee olla varustettu veneliikennelain ja asetuksen mukaisilla turvall isuusvarusteilla. 
Kilpailijat kilpailevat omalla vastuullaan.  

22.  Järjestäjillä on oikeus perua tai siirtää kilpailut.  
23.  Järjestäjillä on oikeus tarkistaa kilpailuveneet.  
24.  Järjestäjillä on oikeus ottaa näytteen kaloista  
25.  Kilpailun palkinnot ovat saajilleen veronalaista tuloa.  
26.  Hätäilmoitukset ja avunpyynnöt soitetaan kiireellisissä tilanteissa numeroon 112. Kisakeskuksessa 

(Rönnissä p. 03- 530 6602) on pienempiä havereita varten ensiapupakkaus.  
27.  Muilta osin noudatetaan Häme-cupin runkosääntöjä. 
28.  Venekunnalta tulee vähintään yksi jäsenistä olla paikalla palkintojen jaossa. Palkintoja ei toimiteta 

jälkikäteen tai luovuteta muiden venekuntien jäsenille. Jos venekunnasta ei ketään ole paikalla 
siirtyy seuraavalle sijalle.  

29.  Kilpailussa palkitaan sijat 1-6. Tasakympit 10,20,30 ja 40.  
30.  Isoin kala pisteissä palkitaan kilpailun pääpalkinnolla.  

 
 

Kilpailun johtaja Ville Kuoppu 040 846 5459 



Aivan uudenlainen viehekalastuskilpailu 

RÖNNIN KALAKUNKKU 2016 
lauantaina 23.7.2016 klo 10-17 

 

 

 

Huippupalkinnot: 

Kisan kuusi parasta ja tasakympit palkitaan 

Kilpailun suurimman kalan pisteissä saanut saa 
Mercury F 2,5 perämoottorin 

 

Osallistumismaksu 20€/ yli 18v henkilö. 

 
Nyt ratkotaan Längelmävedellä todellinen KalaKunkku!! 

 

TERVETULOA! 
www.langelmavedenuistelijat.fi 

RönninKalaKunkku 2016 
 säännöt 

 
1. Kilpailun nimi on RönninKunkku 2016 ja sen vastuullisena kisajärjestäjänä toimii Längelmäveden 

uistelijat ry.  
2. Kilpailuaika on Lauantaina 23.7.2016 klo 10 –17.00  
3. Kilpailun lähtö- ja rantautumisalueena toimii Rönni.  
4. Osallistumismaksu on 20€/ yli 18v henkilö. Kilpailijoiden ikä pi tää pystyä tarvittaessa todistamaan.  

Esimerkkejä: 
 veneessä kaksi yli 18v henkilöä = Osallistumismaksu 40€  
 veneessä yksi yli 18v henki lö ja kaksi alle 18v henkilöä =  Osallistumismaksu 20€  

5. Kilpailualueena Pappilanselkä, Enonselkä, Ponsanselkä, poislukien Pappilanselän, Neulaniemen, 
Pajukannan-Kuivasen osakaskuntien alueet. sekä Kalliosalon välikkö ja Haukansaaren mantereen puoli.  
Rantautumispaikat ovat Taulusaari ja Härmänsaari. (kts. Rönninvedon kartta).  

6. Kilpailu on kaikille avoin.  
7. Ilmoittautumisen yhteydessä miehistö on nimettävä ja heidän voimassa olevat kalastusluvat esitettävä.  
8. Kipparikokous on klo 9:15, jonka jälkeen alkaa siirtyminen kilpailualueelle. Jokaisesta venekunnasta on 

oltava edustaja kipparikokouksessa. Kilpailun jälkeen l ähtöalueella on oltava takaisin viimeistään klo 
17:30.  

9. 18–64 vuotiailla kilpailijoilla on oltava voimassa oleva valtion kalastuksen hoitomaksu (valtion 
kalastuskortti).  

10.  Pyyntitavoista sallittuja ovat kaikki viehekal astusmuodot. Kalastus tapahtuu veneestä vapa kädessä 
(vapa ei saa olla telineessä vieheen ollessa vedessä). Käytössä saa olla kerrallaan 1 vapa/henkilö. Vapaa 
kohden saa olla vain yksi viehe kerrallaan. El ävän ja kuolleen syötin, kalojen, matojen, toukkien ja 
muiden niihin rinnastettavien syöttien käyttö on kielletty. Varavapoja saa olla mukana. Takilan käyttö 
on kielletty.  

11.  Kalastus alle 150m:n päässä asutuista rannoista ja alle 50m:n päässä kiinteistä pyydyksistä on kielletty . 
12.  Veneiden minimi etäisyys toisistaan kilpailuaikana on 30m.  
13.  Vene saa kalastaessa liikkua, olla ankkuroitu tai olla ns. tuuliajolla. Vene tulee kuitenkin olla aina 

hallittavissa sekä vesiliikennesääntöjä tulee noudattaa.  
14.  Kilpailualueelta poistuminen katsotaan keskeyttämiseksi ja kilpailusuoritus hylätään. Kilpailua valvovat 

merkityt ja merkitsemättömät valvontaveneet.  
15.  Veneessä pi tää olla vähintään kaksi (2), kuitenkin enintään neljä (4) kalastajaa.  
16.  Kilpailu käydään nk. mittakilpailuna. Kilpailussa huomioidaan kaksi (2) haukea, kaksi (2) ahventa ja 

kaksi (2) kuhaa.  
17.  Saadut kal at mitataan ja valokuvataan. Valokuvat lähetetään teksti -viestillä tai whats app sovelluksella 

kilpailukeskuksesta saatuun numeroon. Kalat vapautetaan vasta kun kilpailukeskus on kuitannut kuvan 
saaneeksi. Kaloja ei siis tuoda punnitukseen.  Kilpailutoimistoon tulee ilmoittaa vain voimassa olevaa 
tulosta parantavat kalat. Längelmäveden uistelijat ry. suosittelee, että kalat vapautetaan varoen takaisin 
vesistöön. Ruokakalat voi oman harkinnan mukaan ottaa itselleen.  

18.  Jokaisella venekunnalla on oltava puhelin joka sisältää k.o sovellukset ja mahdollistaa yhteydenpidon 
kuvien muodossa kisakeskukseen.  

19.  Kalastuslain mukaan kaikki alamittaiset kalat on vapautettava niiden kunnosta riippumatta 
20.  Kilpailu kalalajit ovat hauki, ahven ja kuha.  
21.  Alamitat ja kertoimet ovat: 

 
Kala  Alamitta  Kerroin  Määrä  
Hauki  55cm  1  2             
Ahven                      25cm     2,5  2           
Kuha  46cm   1,5  2     
          

22.  Jokaiselle venekunnalle jaetaan kartta, mittalauta sekä kilpailutunnus. Jokainen kippari huol ehtii, että 
mittalauta ja tunnus palautetaan kilpailun jälkeen kilpailutoimistoon.  

23.  Kalat on mitattava järjestäjältä saadun mittalaudan päällä.  
Kalan VASEN kylki tulee asettaa mittalautaa vasten ja kal an leuankärki mittal audan päätyseinää 
vasten. Kalasta otetaan kuva mittalaudan päällä, sekä kuva, jossa kal a on kal astajan sylissä ja tausta 
näkyy (yhdestä kalasta siis kaksi 2 eri kuvaa). Valokuvissa tulee näkyä myös järjestäjän jakama 
tunnus. Kuvien tulee olla riittävän selkeitä! Kuvat lähetetään ennalta määriteltyyn numeroon, josta 
tulee vahvistus kalan vapautukseen kalastajalle.  

RönninKalaKunkku 2016 
 säännöt 

 
 

 
Kalat joiden pituutta ei voida varmistaa epäselvän kuvan takia hylätään!  
 

24.  Kalat pyöristetään aina edelliseen (alaspäin) tasasenttimetriin. esim. kalan ollessa 56,7cm -> 
huomioidaan se tuloslaskennassa 56cm kalana. 

25.  Pisteiden mennessä tasan ratkaisee sijoituksen kalojen lukumäärä ja tämän jälkeen suurin kala. Mikäli 
tämän jälkeenkin tulos on vielä sama sijoituksen ratkaisee arpa.  

26.  Suurimman kalan kilpailu käydään kisapisteytettyjen kalojen kesken .  
27.  Venekunnan on ehdottomasti ilmoitettava mahdollisesta keskeytyksestä kilpailutoimistoon. Mittalaudan 

palautuksen yhteydessä tul ee myös varmistaa kisakansliaan, että venekunnan paluu on huomioitu. 
Mikäli näin ei toimita, kilpailija vastaa itse etsintäkuulutuksista.  

28.  Kilpailun tuomariston muodostavat kaksi kilpailun johdon määräämää henkilöä, puheenjohtajajäsen, 
sekä kaksi arvalla valittua kilpailuveneen kipparia. Mahdolliset protestit on jätettävä tuomaristolle 
15min. kuluessa tulosten julkaisemisesta. Protestin käsittelymaksu on 20 €.  

29.  Kilpailuveneiden tul ee olla varustettu veneliikennelain ja asetusten mukaisilla turvallisuusvarusteilla. 
30.  Kilpailijat kilpailevat omalla vastuullaan.  
31.  Järjestäjillä on oikeus perua tai siirtää kilpailu.  
32.  Järjestäjillä on oikeus tarkistaa kilpailuveneet.  
33.  Kilpailun palkinnot ovat saajilleen veronalaista tuloa.  
34.  Osallistujat luovuttavat kuvien käyttöoikeudet Längelmäveden uistelijoille. 
35.  Hätäilmoitukset ja avunpyynnöt soitetaan kiireellisissä tapauksissa numeroon 112. Kilpailukes kuksessa 

(Rönnissä p. xxxxx) on pienempiä havereita varten ensiapupakkaus.  
 

 
 
 
 
 
 
 



KULTAUISTELU PALKINNOT 2016 

 

SUURIN KUHA 

 

OPM International lahjakortti 

(5000) 

 

SIJAT 

 

1. Lowrance Hook – 9  

2. 4 kpl Okuma CLR 304 D Clarion  

3. 4 kpl Okuma CW 303 D Coldwater  

4. 4 kpl Okuma CV 30 D Convector  

5. 4 kpl Okuma BLT 30 D Big Lake T. 

+ vapa kaikkiin 16 kelaan.  

 

TASAKYMPIT 

 

10. 2 kpl Okuma CV 30 D Convector 

20. 2 kpl Okuma CV 30 D Convector 

30. 2 kpl Okuma CV 30 D Convector 

 

Palkintojen lunastamiseksi  

 läsnäolo velvollisuus ! 

 

21.
KYRÖSJÄRVEN
KULTA-UISTELU 2016

Häme - Cup 5. osakilpailu
KYRÖSJÄRVELLÄ 30.07.2016
klo 11.00 - 18.00
5:n kalan kilpailu

KILPAILUKESKUS KILPAILUMAKSU
IKAALISTEN ENNAKKOON 50 € 22.07.2016
KYLPYLÄ mennessä tilille

FI93 1153 3000 2097 49
Opastus kilpailupaikalle Paikan päällä alkaen klo: 8.00
Tampere - Vaasa valtatieltä 50 € venekunta.

KISA-AIKATAULU Ohjelmaa koko perheelle
LA 30.07.2016 * tasokkaat ravintolat
Kipparikokous klo: 10.15 * Muuta: www.rantasipi.fi
Siirtyminen kilpailualueelle
Kilpailu alkaa klo: 11.00 Majoitus tilattavissa
Kilpailu päättyy klo: 18.00 Puh. 03 4511
Punnitus alkaa klo: 17.00 myyntipalvelut.ikaalistenkylpyla@restel.fi
Palkintojen jako n. Klo: 19.30
(tulosten valmistuttua) Järjestäjänä

Kyröskala ry
yhteyshenkilö

www.kyröskala.fi Pertti Järvelin 040 - 741 7557

SAALIS TILASTO 2008 - 2015

Vuosi Taimen 
kpl

Kirjo
 kpl

Ahven
 kpl

Kuha
 kpl

Hauki
 kpl

Puntari % Vapoja

2008 0 0 84 297 189 76,8 6
2009 1 1 78 260 132 64,3 6
2010 0 0 80 303 137 62,5 6
2011 0 0 119 329 192 66,1 6
2012 0 1 66 191 159 67,3 6
2013 0 0 42 90 180 63,1 6
2014 0 0 95 107 261 70,5 6
2015 0 0 91 86 217 71,5 6



WWW.JIGICUP.FI

KYRÖSJÄRVEN KULTAJIGI-KILPAILU

JIGI - CUP :N 2. OSAKILPAILU CR - KISA

KYRÖSJÄRVELLÄ  03.07.2016
KLO: 10.00 - 16.00

KILPAILUKESKUS
IKAALISTEN KYLPYLÄ

YHTEYSHENKILÖ 
PERTTI JÄRVELIN 040 - 741 7557

HÄIJÄÄ.FI - JIGIKILPAILU

JIGI - CUP :N 4. OSAKILPAILU CR - KISA

KULO, - JA RAUTAVEDELLÄ 02.10.2016
KLO: 10.00 - 16.00

KILPAILUKESKUS
VUORI HOTELLISSA
(ENTISESSÄ HOTELLI ELLINVUORESSA)

YHTEYSHENKILÖ
HARRI KOLU 045 - 324 2742
PERTTI JÄRVELIN 040 - 741 7557
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VAATELIIKE SÄIPPÄ ky 

 
Tule tutustumaan 

Meiltä löytyy vaatteita niin naisille, kuin miehillekin 
 

Myös isot koot 
 
       Avoinna: MA – TO     09:00 – 17:00            
                                 PE      09:00 – 18:00 
                                 LA      09:00 - 14:00 
 

Koskitie 6, 39200 KYRÖSKOSKI 
Puh: 03 – 371 6152 

 
 



w w w.hameenkyro.f i  •  w w w.maisematie.f i
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Voiko betonilattia olla… 
… pölytön? … kova?  … helppohoitoinen?  … heijastavan kiiltävä?                 

Nyt voi.
 

                          

dyny® Lattia joka lähtöön – vaikka halliin tai liiketilaan. 
Uudis- ja saneerauskohteisiin. 

Ota yhteyttä Myyntiin: puh. 03 - 31231800, www.dyny.fi

Tule mukaan menestykseen, meistä on moneksi. 
 

AVA ProRent Oy on henkilöstöpalveluja tarjoava yritys, jonka toimintaperiaatteena 
on auttaa työntekijöitä ja yrityksiä löytämään toisensa. Työntekijän ja asiakkaan 
menestyminen päivittäin muuttuvilla työmarkkinoilla on päämäärämme. 
 
AVA ProRent Oy, joka on erikoistunut suoriin rekrytointeihin ja toimihenkilöiden 
henkilöstövuokraukseen. 
 
AVA ProRent Oy:n toiminta-alueena on Pirkanmaa ja Etelä-Pohjanmaa. 
Tavoitteenamme ovat odotukset ylittävä asiakaspalvelu, korkea laatu sekä joustava ja 
nopea toimintapa.  

 
 
 
 
 
 
 

www.avaprorent.fi, Koulukatu 14, 60100 SEINÄJOKI | saku.ojala@avaprorent.fi 
puh. 06 - 428 8491  ja +358 45 167 2992  
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  VENEILIJÄN TAUKOPAIKKA SAMMIN SILLAN VIERESSÄ: 
 

- Ravintola  - Veikkaus  Avoinna: Ark 6-23 
- Rantamittari 98e5 - AGA kaasut                 La-Su 7-23 
- Seisova Pöytä - Voiteluaineet        Puh: 03 458 6310 
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Myynti, huolto ja varaosat

• pienkoneet, moottorisahat, veneet ja 
 perämoottorit, myös vaihtoveneet sekä
 polkupyörä, mopo, moottoripyörä, mönkijä

• työkalut ammattilaiselle ja harrastajalle

• työvaatteet ja suojaimet

• Pienen kylän Pikku-Jättiläinen •

Kyrösjärven kalastusluvat 

Veneiden
rekisteröinti

UUTTA!

Monipuolinen palveleva tarviketalo 
autoiluun, vapaa-aikaan, 

kalastukseen ja puutarhaan!

Kortteenkatu 6, Ikaalinen
puh. 0207 205 890

myynti@is-tarvike.fi
Avoinna: ma–pe 8–17 la 8–13

  

Oy
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RENKAITA 
JA ERIKOIS-

VANTEITA 
JOKA LÄHTÖÖN.

Uistelumatkasi varrella
Neste Oil Ikaalinen

Neste Oil Ikaalinen
Markku ja Niina Koivuniemi, puh. 03-458 7711
Ark. 7-21, la 8-21, su 9-21

ark: 5.30-22 la 7-22 su 8-18
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Voiko betonilattia olla… 
… pölytön? … kova?  … helppohoitoinen?  … heijastavan kiiltävä?                 

Nyt voi.
 

                          

dyny® Lattia joka lähtöön – vaikka halliin tai liiketilaan. 
Uudis- ja saneerauskohteisiin. 

Ota yhteyttä Myyntiin: puh. 03 - 31231800, www.dyny.fi

RengasCenter



Kyröskosken Huoltokeskus Oy
Henkilö- ja pakettiautojen huollot ja korjaukset
Valtakatu 46, puh. 03-371 6148

Koulutus Peltomäki ky
Kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyyskoulutukset.
Tieturva, työturva, ensiapu ja tulityökorttikoulutukset ym.
katso koulutukset:  koulutuspeltomaki.com
p. 041 5467445
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HELSINKI  TAMPERE
MOOTTORITIE

3-TIE
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u TULE TUTUSTUMAAN LIIKKEEMME 

LAAJAAN VALIKOIMAAN. 
VETOUISTELU, HEITTO-
KALASTUS, PERHOKALASTUS 
YM. YM. 
HELSINKI-TAMPERE MOOTTORITIELTÄ 
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VARATTU



VETOUISTELUN HÄME-CUP 2016 RUNKOSÄÄNNÖT

1§ Vetouistelun Häme-cup 2016 koostuu 
seitsemästä osakilpailusta (jäljempänä 
Kilpailu).

2§ Jokaisessa Kilpailussa noudatetaan 
ensisijaisesti näitä runkosääntöjä 
ja toissijaisesti Kilpailun järjestäjän 
(jäljempänä Järjestäjä) määräämiä 
kilpailukohtaisia sääntöjä (jäljempänä 
Säännöt) lukuun ottamatta näiden run-
kosääntöjen pykälää 17§, jossa päte-
misjärjestys on päinvastainen. Lisäksi 
noudatetaan lain ja kalastusoikeuden 
haltijan määräämiä kalastus- ja venelii-
kennesääntöjä.

3§ Kilpailuissa kilpaillaan venekunnittain 
sijoituksen mukaan määräytyvistä Hä-
me-cupin pisteistä (jäljempänPisteet). 
Kilpailusijoitus määräytyy Sääntöjen 
perusteella.

4§ Kilpailut ovat avoimia kaikille vetouis-
telun harrastajille. Kilpailuvenekunnat 
nimetään kipparinsa mukaan, joka saa 
Pisteet nimiinsä. Kunkin venekunnan 
kippari saa nimetä itselleen kilpailu-
kauden aikana yhden varakipparin, 
joka voi edustaa häntä Kilpailuissa. 
Varakippari ei saa olla varakipparina 
muissa venekunnissa saman kilpailu-
kauden aikana. Venekunnan miehistön 
lukumäärää ei ole rajoitettu. Järjestäjän 
edustajilla on oikeus tarkistaa kipparin/
varakipparin henkilöllisyys. Jokaisesta 
venekunnasta on oltava miehistöön 
kuuluva edustaja läsnä kipparikokouk-
sessa.

5§ Kilpailun tuomarineuvoston muo-
dostaa kolme Järjestäjän nimeämää 
täysi-ikäistä henkilöä, jotka ilmoitetaan 
kipparikokouksessa. Tuomarineuvos-
ton edustajien paikallaolovelvollisuus 
kilpailukeskuksessa alkaa Järjestäjän 
ilmoittamasta punnituksen päätty-
misajankohdasta ja päättyy kilpailutu-
losten protestiajan päättymiseen.

6§ Kippari saa venekuntansa kilpailusijoi-
tuksen mukaisesti Pisteitä seuraavasti: 
1. sija 60p, 2. sija 59p, jne. Pisteitä 
jaetaan Kilpailuissa 60 parhaalle kip-
parille.

7§ Kippari saa jokaisesta Kilpailusta, jo-
hon hänen venekuntansa osallistuu, 
viisi osallistumispistettä mahdollisten 
Pisteiden lisäksi

8§ Kunkin kipparin Häme-cupin kokonais-
pisteitä laskettaessa otetaan huomioon 
kipparin viiden parhaan osakilpailun 
Pisteet. Kipparin Häme-cupin sijoitus 
määräytyy näiden kokonaispisteiden 
perusteella. Sijoitusten mennessä 
tasan, sijoitus määräytyy Kilpailuissa 
saavutettujen 1. sijoitusten, seuraavak-
si 2. sijoitusten, jne. perusteella. Jos 
vielä tämänkin jälkeen sijoitukset me-
nevät tasan, arpa määrää sijoituksen. 
Arvonnan suorittaa Häme-cupin viimei-
sen Kilpailun tuomarineuvosto.

9§ Kukin venekunta saa Kilpailun ilmoit-
tautumisen yhteydessä kilpailualueen 
kartan, Säännöt, Järjestäjän ja Kilpai-
lun tiedot ja täyttämänsä kilpailukortin 
kopion. Kilpailukorttiin on merkittävä 
puhelinnumero, jolla venekuntaan 
saadaan tarvittaessa Kilpailun aikana 
yhteys. 

10§ Jokaisen venekunnan on joko Kilpailun 
jälkeen palautettava kilpailukorttinsa 
Järjestäjälle tai ilmoitettava venekun-
nan keskeyttämisestä Järjestäjälle 
puhelimitse. Mikäli venekunta laiminlyö 
sekä kilpailukortin palautuksen että pu-
helimitse ilmoittamisen, sen kippari on 
korvausvastuussa mahdollisista etsin-
nöistä aiheutuneista kustannuksista.

11§ Järjestäjä on velvollinen järjestämään 
mahdollisuuden kilpailukalojen mittaa-
miseen ja punnitsemiseen viimeistään 
tuntia ennen kilpailuajan päättymistä. 
Kipparikokouksessa on kunkin Kilpai-
lun Järjestäjän kerrottava, missä pun-
nitukseen tulevien kilpailuveneiden on 
oltava siirtymäajan päättyessä ja mitä 
reittiä kilpailijat tuovat kalat mittaus-/
punnituspaikalle.

12§ Järjestäjät määräävät Säännöissä Kil-
pailuun hyväksyttävät kalalajit, niiden 
kertoimet, sekä mahdolliset kalastus-
lain määräämää alamittaa suuremmat 
vähimmäismitat.JOS punnitukseen tai 



mittaukseen tuodun kilpailukalan pituus 
on enemmän kuin yhden senttimetrin 
kalalle määrättyä vähimmäismittaa 
lyhyempi, kalastusasetuksen 19 §:n 
määräämää alamittaa pienemmän 
kalan tuominen punnitukseen, kalan 
pituuden väkivaltainen muuttaminen, 
johtaa koko tuloksen hylkäämiseen. 
Järjestäjä määrää Säännöissä punni-
taanko kilpailukalat suolistettuina vai 
suolistamattomina. Järjestäjällä on oi-
keus ottaa punnitukseen tuoduista saa-
liskaloista näyte. Venekunnan edustaja 
hyväksyy punnitustuloksen ottamalla 
vastaan kilpailukortin. Järjestäjälle jää-
vät kalat menevät hyötykäyttöön.

13§ Järjestäjän on järjestettävä kaksi kil-
pailukalojen mittauspaikkaa, joista 
toisessa kilpailijat saavat ensin itse 
mitata kalansa, ja toisessa Järjestäjän 
edustaja suorittaa virallisen mittauk-
sen. Vain Järjestäjän edustaja pitää 
kiinni kalasta virallisessa mittauksessa. 
Kilpailukalat mitataan yhteen puriste-
tun leuan kärjestä yhteen puristetun 
pyrstön kärkeen. Mikäli kilpailija ei ole 
tyytyväinen mittaukseen tai punnituk-
seen, hänellä on oikeus pyytää yhtä 
uutta mittausta ja/tai punnitusta tuo-
marineuvoston läsnä ollessa. Tällöin 
kyseinen kilpailija siirtyy mittaus- tai 
punnitusjonon viimeiseksi ja uusi mit-
taus/punnitus suoritetaan vuorollaan 
tuomarineuvoston saavuttua paikalle. 
Tuomarineuvoston päätöksestä ei voi 
tehdä protestia. Punnituspaikalla ei 
enää mitata kaloja.

14§ Järjestäjä ottaa kunkin kilpailijan 
kilpailukalat haltuunsa punnituksen 
yhteydessä ja luovuttaa ne takaisin 
aikaisintaan punnituksen päätyttyä. 
Kalat luovutetaan vain kilpailukorttia 
vastaan. Kaikki mittausta, punnitusta ja 
punnitustulosten kirjaamista koskevat 
huomautukset on tehtävä Järjestäjälle 
ennen punnituksen päättymistä.

15§ Järjestäjä julkaisee Kilpailun tulokset 
aikaisintaan tunti punnituksen päätty-
misen jälkeen.

16§ Pyyntitavoista on sallittu vain vetouiste-
lu. Heittouistelu, pilkintä ja rokastus on 

kielletty. Vieheet on laskettava pyyntiin. 
Kalastus ajelehtivasta tai kiinnitetystä/
ankkuroidusta veneestä on kielletty.

17§ Pyynnissä olevien vapojen maksimi-
määrä on kymmenen (10). Plaanari-
kelkkojen maksimietäisyys veneestä 
on 50 metriä. Erilaisten painojen, 
syvääjien, kelluttimien, houkuttimien ja 
elektronisten apuvälineiden käyttö on 
sallittu. Nk. Jäykkä takila (jojo) laske-
taan yhdeksi vavaksi / siimaksi. Järjes-
täjä määrää muut Kilpailussa voimassa 
olevat rajoitukset Säännöissä.Vavat on 
kilpailun aikana pidettävä telineissä.

18§ Plaanari kelkat on merkittävä selkeästi 
havaittavissa olevin lipuin. Kilpailun 
aikana kilpailuveneen etäisyys muista 
vesikulkuneuvoista on oltava vähintään 
10 metriä lukuun ottamatta Kilpailun 
tuomariveneitä ja viranomaisten venei-
tä. Kilpailu on suoritettava omin avuin 
eli kilpailuveneen hinaaminen ja muu 
ulkopuolinen apu on kielletty.

19§ Apuvälineiden, kuten plaanarikelkkojen 
laskeminen tai virittäminen on kielletty 
ennen Kilpailun alkua. Samoin mikään 
apuväline ei saa olla pyynnissä tai viri-
tettynä kilpailuajan päätyttyä.

20§ Kilpailuveneessä tai sen miehistöllä 
ei saa olla Kilpailuun hyväksyttäviä 
kaloja ennen sen alkua. Kilpailukaloiksi 
kelpaavia kalalajeja ei saa käyttää tä-
kykaloina.

21§ Venekunnat kilpailevat omalla vas-
tuullaan ja ovat itse vastuussa sekä 
Sääntöjen, näiden sääntöjen, vesilii-
kennesääntöjen että kalastuslain ja 
-säännösten noudattamisesta. Järjes-
täjä huolehtii pelastus- ja ensiapupal-
veluista.

22§ Kilpailuveneet tulee varustaa vene-
liikennelain ja -asetusten määräämin 
turvallisuusvarustein. Järjestäjät voivat 
edellyttää kelluntavälineiden käyttöä 
kilpailun aikana. Järjestäjällä on oi-
keus suorittaa Kilpailuun osallistuvien 
veneiden tarkastus sekä turvalli-
suus- että kalastusvarusteiden osalta, 
sekä valvoa kilpailuveneitä ja niiden 
kilpailusuoritusta Kilpailun aikana. 
Järjestäjät voivat estää puutteellisesti 

tai Sääntöjen vastaisesti varustetuksi 
todetun kilpailuveneen osallistumisen 
Kilpailuun.

23§ Kilpailuvenekunnilla on oikeus rantau-
tua Kilpailun aikana hätätapauksia lu-
kuun ottamatta ainoastaan kilpailukes-
kuksessa ja erikseen kilpailukarttaan 
merkityillä rantautumispaikoilla. Luvan 
rantautumiseen myöntää Kilpailun val-
voja. Kilpailualueen raja on kilpailukart-
taan merkityn rajaviivan kilpailualueen 
puoleinen reuna, joten rajaviivan peit-
tämä alue ei ole enää kilpailualuetta.

24§ Yli 18-vuotiailla kilpailijoilla on oltava 
mukanaan todistus valtion kalastuk-
senhoitomaksun 2016 suorittamisesta 
(valtion kalastuskortti).

25§ Kilpailun tulosten protestiaika alkaa 
tulosten julkaisemisesta ja kestää 15 
minuuttia. Protestiajan päätyttyä tulok-
siin ei voida vaikuttaa. Protestimaksu 
on 50 euroa, ja se maksetaan takaisin, 
mikäli käsitelty protesti hyväksytään. 
Muussa tapauksessa protestimaksu 
jää Järjestäjälle. Hyväksytyn protestin 
jälkeen alkaa uusi protestiaika. Kilpai-
lun tuomarineuvoston päätöksestä ei 
voi valittaa.

26§ Jokaisen venekunnan kippari on vas-
tuussa siitä, ettei hän itse tai hänen 
venekuntaansa kuuluva miehistön 
jäsen kilpaile päihtyneenä eikä esiinny 
päihtyneenä kilpailukeskuksessa.

27§ Järjestäjällä on oikeus perua tai siirtää 
Kilpailu.

28§ Häme-cupin toimikunta ja Järjestäjät 
saavat käyttää Kilpailussa taltioitua 
kuva- ja äänimateriaalia korvauksetta 
kaikkeen kalastusharrastusta ja kilpai-
lutoimintaa edistävään tarkoitukseen.

29§ Venekunnan rikkoessa näitä runko-
sääntöjä tai Sääntöjä, Kilpailun tuo-
marineuvosto päättää harkinnastaan 
rikkeen vakavuuden mukaan joko 
a) antaa venekunnalle suullisen va-

roituksen tai
b) hylätä venekunnan kilpailusuori-

tuksen kyseisessä Kilpailussa tai 
c) jättää rikkeen Häme-cupin toimi-

kunnan käsiteltäväksi. 

Häme-cupin toimikunta voi edelleen 
harkinnastaan joko 

a) hylätä venekunnan kilpailusuori-
tuksen kyseisessä Kilpailussa ja/
tai 

b) tuomita venekunnan Häme-cupin 
kokonaispisteet menetetyiksi ja/tai 

c) määrätä venekunnan määräaikai-
seen kilpailukieltoon Kilpailuissa 
ja/tai

d) ilmiantaa rikoksen tunnusmerkit 
täyttävän rikkeen poliisille.

 Häme-cupin toimikunta käsittelee asian 
ja tiedottaa päätöksestä asianosaisille 
ennen seuraavaa Kilpailua. Kaikis-
ta rikkomuksista tiedotetaan muille 
Järjestäjille. Vakavista rikkomuksista 
tiedotetaan lisäksi Suomen uistelutoi-
mikunnalle sekä muille vetouistelu-cu-
peille.

30§ Venekunta sitoutuu noudattamaan näi-
tä runkosääntöjä maksamalla osallistu-
mismaksun mihin hyvänsä Kilpailuun.

31§ Häme-cupin vuoden 2016 15 parasta 
venekuntaa kutsutaan vuoden 2017 
Vetouistelun Suomen mestaruus-
kilpailuun (jäljempänä SM-kilpailu). 
Sijoille 1-15. Häme-cupissa sijoit-
tuneiden venekuntien kipparien on 
ilmoitettava halukkuutensa SM–
edustukseen lokakuun loppuun 
mennessä Häme-cupin sihteerille. 
Kutsutun venekunnan kieltäytyessä 
tai ollessa estynyt osallistumaan 
SM-kilpailuun sen tilalle ovat oikeu-
tettuja vuonna 2016 varasijoille 16-
25 Häme-cupissa sijoittuneet vene-
kunnat sijoittumisjärjestyksessä. 



JOUKKUEKILPAILUSÄÄNNÖT:
 
1§ Joukkue muodostuu enintään kolmesta 

venekunnasta. Joukkueen vastuullise-
na henkilönä toimii joukkueen nimeä-
män venekunnan kippari. Venekunta 
voi osallistua kauden aikana useaan 
eri joukkueeseen, kuitenkin niin, että 
venekunta voi kuulua vain yhteen jouk-
kueeseen kussakin kilpailussa.

2§ Joukkueen osallistumisesta Kilpailuun 
on tehtävä ilmoitus kilpailukansliassa 
ennen Kilpailun alkua. Ellei ilmoitusta 
tehdä, joukkueen tulosta ei huomioida 
siinä Kilpailussa. Joukkueessa kilpai-
levan venekunnan on osallistuttava 
myös henkilökohtaiseen kilpailuun.

3§ Häme-cup palkitsee joukkuekilpailun 
kolme parasta joukkuetta jokaisessa 
Kilpailussa. Kauden lopussa palkitaan 
kolme parasta joukkuetta. 

4§ Joukkueen kilpailusijoitus määräytyy 
sen muodostamien venekuntien kip-
pareiden yhteenlaskettujen Pisteiden 
perusteella. Joukkuepisteitä jaetaan 
viidelletoista parhaalle joukkueelle 
seuraavasti (1. sija 15p, 2. sija 14p, 
jne.). Joukkueen sijoitus Häme-cupin 
joukkuekilpailussa sijoitus määräytyy 
joukkueen kuuden parhaan Kilpailun 
yhteenlasketun pistemäärän perusteel-
la. Pisteiden mennessä tasan, 1. sijoi-
tusten, 2. sijoitusten, jne. lukumäärä 
määrää sijoituksen. Jos sijoitus menee 
edelleen tasan, arpa määrää sijoituk-
sen. Arvonnan suorittaa Häme-cupin 
viimeisen Kilpailun tuomarineuvosto. 
Joukkuekilpailussa ei jaeta osallistu-
mispisteitä.

5§ Muilta osin joukkuekilpailussa noudate-
taan Häme-cup 2016 runkosääntöjä.

NÄIN ILMOITTAUDUT HÄME-CUPIIN

Koko Häme-cupin ennakko-osallistumis-
maksu on 280 € venekunnalta. Osallistumis-
maksu on maksettava 18.5.2016 mennessä. 
Ennakkoon koko cupin osallistumismaksun 
maksanut venekunta saa bonuksena +5 
(viisi) pistettä venekunnan cup-kokonais-
tulokseen. Ennakkoon maksaneiden vene-
kuntien pitää esittää tosite maksusta cupin 

1. kilpailussa ilmoittautumisen yhteydessä. 
Erikseen maksettuna kunkin Kilpailun osal-
listumismaksu on 50 € venekunnalta. Koko 
Häme-cupin joukkuekilpailun ennakko-osal-
listumismaksu on 250 € ja erikseen makset-
tuna 50 € joukkueelta per Kilpailu. Kilpailun 
osallistumismaksu on sama riippumatta siitä, 
suoritetaanko maksu ennakkoon vai paikan 
päällä kilpailukansliassa. Häme-cupin en-
nakko-osallistumismaksut suoritetaan tilille 
NORDEA 115930-101940.
Pankkisiirtolomakkeeseen on merkittävä kip-
parin nimi ja mahdollinen Häme-cupin kilpai-
lunumero. Kipparin kilpailunumero on sama 
kuin edellisen vuoden Häme-cupissa lukuun 
ottamatta kokonaispisteissä 25 parhaan 
joukkoon sijoittuneita kippareita, joiden kil-
pailunumero on edellisen vuoden sijoituksen 
mukainen numero. Kilpailuista on nähtävissä 
lisätietoja Internet-osoitteessa  
http://www.hamecup.com.

MUISTA HÄME-CUPIN KILPAILUNUMEROSI
Jokainen kippari saa edellisen vuoden kil-
pailunumeronsa. Kilpailunumero on kippari-/
varakipparikohtainen ja säilyy vuodesta 
toiseen, ellei kippari sijoitu kokonaispisteissä 
25 parhaan joukkoon tai jätä osallistumatta 
vähintään yhden kilpailukauden kaikkiin Kil-
pailuihin. Kilpailunumero tarvitaan ilmoittau-
tuessa Kilpailun kansliassa. Numeron perus-
teella kipparin ja hänen venekuntansa tiedot 
löytyvät nopeasti, eikä aikaa kulu turhaan 
etsiskelyyn. Kilpailunumero on myös samalla 
venekunnan kalastuslupa kilpailupäivänä 
kilpailualueella, joten sen tulee olla näkyvällä 
paikalla veneessä ja luettavissa kauempaa-
kin, esim. veneen kyljessä. Numeron näky-
mättömyys voidaan tulkita Kilpailun keskeyt-
tämiseksi, jolloin se aiheuttaa kilpailusuori-
tuksen hylkäämisen. Kilpailunumerotarran 
repeytyessä, kuluessa lukukelvottomaksi tai 
veneen vaihtuessa, Järjestäjiltä saa uuden 
numerotarran.

TIEDUSTELUT
Puheenjohtaja Martti Malinen 
p. 0400 810529
Sihteeri Ville Lappalainen p. 0443443867
Häme-cup-info ja tulokset Internet-osoitteesta 
http://www.hamecup.com
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- Jollista 800kg veneisiin
- Energia tehokkaita

- 2 Vuoden takuu

Koneita Joka Käyttöön!

Helppoutta Veneilyyn!

Email: myynti@rehakkagroup.com
Puh: 010-3221870  Rehakka Group Oy

www.haswing.fi

www.epropulsion.fi


