
EDEN UISTELU 2016 KILPAILUSÄÄNNÖT:  

 

 

1. Kilpailun nimi on EDEN UISTELU 2016 ja se on vetouistelun Häme- 

cupin toinen osakilpailu. Kilpailun järjestäjänä toimii Hervannan 

Kaukajärven Kalakerho ry. Osallistumismaksu on 50 €/venekunta 

ennakkoon maksettuna tilille Hervannan ja Kaukajärven Kalakerho 

ry / Nordea 224321-2764 tai kilpailukansliassa / sama hinta. 

2. Kilpailuaika on lauantaina 13.6.2016 klo 14:00 – 21: 00. Kilpailupäivänä 

harjoittelukielto! 

3. Venekuntakohtaisen kilpailun lisäksi kilpaillaan joukkuekilpailu. 

Kaikkien joukkueeseen (max 3 venekuntaa) kuuluvien kippareiden 

täytyy ilmoittautua joukkuekilpailuun kilpailukansliassa ennen 

kilpailua, jotta saisivat joukkuekilpailupisteet hyväkseen. 

Joukkuekilpailun säännöt ovat jäljempänä. 

4. Kilpailukeskuksena toimii Kylpylähotelli Rantasipi Eden Nokialla. 

5. Kilpailualueena on kilpailukarttaan merkitty osa Pyhäjärveä. 

Rantautuminen on sallittu ainoastaan kilpailukeskuksessa ja 

tuomariveneen luvalla. 

6. Jokaisella 18-64 - vuotta täyttäneellä kilpailijalla on oltava 

kalastuksenhoitomaksu 2016 suoritettuna. 

7. Ennen kilpailua on ilmoittauduttava kilpailukansliassa, jolloin on 

esitettävä kopio maksetusta osallistumismaksusta. 

8. Kipparikokous alkaa klo 13.00 kilpailukeskuksessa. 

9. Kilpailun alussa ja lopussa on puolen tunnin siirtymäajat. Uistimet ja 

mahdolliset apuvälineet saa laskea pyyntiin tasan klo 14.00 ja on 

nostettava viimeistään klo 21.00. Näiden aikojen ylitys aiheuttaa 

kilpailusuorituksen hylkäämisen.  
10. Pyyntitavoista on sallittu ainoastaan vetouistelu. Vieheet on laskettava 

pyyntiin. Heittouistelu, pilkkiminen ja kalastus ajelehtivasta tai 

ankkuroidusta veneestä on kielletty ja aiheuttaa kilpailusuorituksen 

hylkäämisen. Myös torkkoaminen ja siihen rinnastettavat kalastustavat 

aiheuttavat kilpailutuloksen hylkäämisen.  

11. Kilpailualueelta poistuminen kilpailun aikana katsotaan keskeyttämiseksi 

ja koko kilpailusuoritus hylätään. Kilpailun aikana kilpailuveneen 

etäisyys muista vesikulkuneuvoista on oltava vähintään 10 metriä 

lukuun ottamatta tuomariveneitä ja viranomaisten veneitä. Kilpailu 

on suoritettava omin avuin eli kilpailuveneen hinaaminen  ja muu 

ulkopuolinen apu on kielletty. 

12. Kilpailua valvovat merkityt ja merkitsemättömät valvontaveneet. 

13. Pyynnissä olevien vapojen sallittu lukumäärä on kymmenen (10). 

Plaanarikelkkojen maksimietäisyys veneestä 25 m ja plaanarikelkat  

 

14. /plaanarit on merkittävä selkeästi havaittavissa olevin lipuin.. 

Vieheiden määrään, veneeseen tai uistelussa käytettävien muihin 

apuvälineisiin ei aseteta rajoituksia. Elävien syöttien käyttö on kielletty. 

Täkyraksien käyttö on sallittu.  

15. Veneen miehistön muodostavat veneen kippari, varakippari sekä 
miehistö, jonka lukumäärään ei aseteta rajoituksia. Venekunnassa voi olla 

vain yksi varakippari, joka on nimettävä siinä ensimmäisessä Häme-cupin 

osakilpailussa, jossa varakipparia käytetään. Kipparin ja/tai varakipparin 

on tarvittaessa todistettava henkilöllisyytensä. 

16. Kilpailukalojen alamitat ja kertoimet ovat seuraavat:  

Järvitaimen, -lohi 60,0 cm 7 

Kuha  43,0 cm 7 

Ahven  25,0 cm 5 

Hauki  60,0 cm 1 

Kirjolohi 45,0 cm 3 

Lakisääteisesti alamittaisen kalan tuominen punnitukseen ja kalan 

pituuden väkivaltainen muuttaminen aiheuttavat koko 

kilpailusuorituksen hylkäämisen. Mikäli punnitukseen tai mittaukseen 

tuodun kilpailukalan pituus on enemmän kuin yhden senttimetrin 

kalalle määrättyä vähimmäismittaa lyhempi,  se aiheuttaa koko 

kilpailusuorituksen hylkäämiseen. 

Järjestäjällä on oikeus ottaa näyte kalasta. 

17. Kalat mitataan/punnitaan suolistamattomina eli pyöreinä. Kalojen 

luovutus tapahtuu järjestäjän osoittamassa paikassa. Kalat luovutetaan 

toimitsijoille punnituspaikalla tai tuodaan itse punnitukseen, mikäli se on 

mahdollista. Järjestäjän edustaja suorittaa virallisen mittauksen. Vain 

järjestäjän edustaja pitää kiinni kalasta virallisessa mittauksessa. 

Kilpailukalat mitataan yhteen puristetun leuan kärjestä yhteen 

puristetun pyrstön kärkeen. Venekunnan edustaja hyväksyy 

punnitustuloksen ottamalla vastaan kilpailukortin. Mikäli kilpailija ei 

ole tyytyväinen mittaukseen tai punnitukseen, hänellä on oikeus pyytää 

yhtä uutta mittausta ja/tai punnitusta tuomarineuvoston läsnä ollessa. 

Tällöin kyseinen kilpailija siirtyy mittaus- tai punnitusjonon viimeiseksi, 

ja uusi mittaus/punnitus suoritetaan vuorollaan tuomarineuvoston 

saavuttua paikalle. Tuomarineuvoston päätöksestä ei voi tehdä 

protestia.  Kaikki mittausta, punnitusta ja punnitustuloksen 

kirjaamista koskevat huomautukset on tehtävä järjestäjälle ennen 



punnituksen päättymistä. Punnitusalueella on oltava viimeistään klo 

21.30. 

18. Pisteiden mennessä tasan sijoituksen ratkaisee ensisijaisesti kalojen 

lukumäärä ja toissijaisesti arpa. 

19. Kilpailukortti on ehdottomasti palautettava järjestäjälle. Palauttamatta 

jättämisestä aiheutuneet mahdolliset etsintäkulut veloitetaan 

asianomaiselta kipparilta. 

20. Kilpailun juryn/tuomarineuvoston muodostavat kolme järjestäjän/ 

kilpailun johdon nimeämää täysi-ikäistä henkilöä, jotka ilmoitetaan 

kipparikokouksessa. Mahdolliset protestit on jätettävä jurylle 15 minuutin 

kuluessa tulosten julkaisemisesta. Protestin käsittelymaksu on 50 €, joka 

palautetaan, jos protesti on ollut aiheellinen. 

21. Kilpailuveneen kippari vastaa veneen varustuksesta veneliikennelain ja –

asetusten mukaisesti. Kilpailijat kilpailevat omalla vastuullaan ja ovat 

vastuussa sääntöjen noudattamisesta. 

22. Force Majeure: järjestäjällä on oikeus perua tai siirtää kilpailu 

ylivoimaisen esteen sattuessa. 

23. Järjestäjällä on oikeus tarkastaa kilpailuun osallistuvat veneet. 

Ennakkotarkastuksen yhteydessä kilpailuveneestä löydetyt, kilpailussa 

hyväksyttävät kalat aiheuttavat kilpailusta sulkemisen. 

24. Merkityt pyydykset ja mökkirannat tulee kiertää vähintään 50 

metrin etäisyydeltä. HUOM! Plaanarikelkka / uloin viehe ao. 

kohteeseen 50 m. 

25. Kilpailuveneen kipparin tulee huolehtia tähystyksestä, noudattaa 

veneliikenteen väistämissääntöjä ja noudattaa hyvää merimiestapaa. 

Selvästi näkyvät liput plaanarikelkkoihin. 

26. Kilpailussa noudatetaan muilta osin kaikkia niitä Vetouistelun 

Häme-cup 2016:n runkosääntöjä, joita EDEN UISTELU 

2016säännöissä ei ole tarkennettu. 

27. Ensiapupiste sijaitsee kilpailukeskuksessa. 

28. Näiden sääntöjen rikkominen aiheuttaa kilpailijan hylkäämisen. 

Vakavasta rikkomuksesta voi jury rangaista kieltämällä ko. kipparin 

osallistumisen tuleviin kilpailuihin. Juryn päätös ilmoitetaan myös muille 

Häme-cup -osakilpailujen järjestäjille. 

29. Osallistumismaksun suorittamalla kilpailija sitoutuu noudattamaan näitä 

sääntöjä. 

 

 

JOUKKUEKILPAILUSÄÄNNÖT: 

1. Joukkuekilpailun osallistumismaksu on 250 €/ joukkue/ kaikki 

osakilpailut, erikseen maksettuna 50€/ joukkue/ osakilpailu. Koko kauden 

joukkuemaksu suoritetaan ennakkoon Häme-cupin tilille ( Nordea 

115930-101940). Osakilpailukohtainen joukkuemaksu maksetaan 

ilmoittautuessa joukkuekilpailuun. Joukkueessa kilpailevan 

venekunnan on osallistuttava myös henkilökohtaiseen kilpailuun. 

 

2. Joukkue muodostuu enintään kolmesta venekunnasta.  Joukkue voi 

vapaasti valita venekunnat (kolme) jokaiseen kisaan. Sama venekunta 

voi kuulua ainoastaan yhteen joukkueeseen osakilpailun aikana. 
Joukkueen mukanaolosta on tehtävä ilmoitus kilpailukansliaan ennen 

kilpailun alkua. Ellei ilmoitusta tehdä, ei joukkueen tulosta huomioida 

siinä osakilpailussa. 
 
3. Häme-cup palkitsee joukkuekilpailun kolme parasta joukkuetta jokaisessa 

osakilpailussa. Kauden loputtua palkitaan kolme parasta joukkuetta 

(Häme-cup). Joukkuekilpailussa osakilpailun paremmuus ratkaistaan 

laskemalla yhteen kunkin joukkueen yhteinen pisteytetty tulos ja 

jakamalla pisteitä 15:sta parhaalle joukkueelle (1. 15p. 2. 14p jne). 

Kokonaiskilpailun paremmuus ratkaistaan laskemalla yhteen kuuden 

parhaan osakilpailupisteen määrä. Mikäli pistemäärä on sama, ratkaisee 

paremmuuden 1. sijoitusten, 2. sijoitusten, jne lukumäärä. Jos sijoitus on 

edelleen sama, ratkaisee arpa. 

 

 

4. Muilta osin noudatetaan Häme-cup 2016:n runkosääntöjä 

 

 

       Valvontaveneet: 

        Eino Kourunen  puh.  0400 199 431 

       V.P OLDEN  puh.040 182 6331 

        K. Tenkanen puh. 040 583 1101 

       HUOMIOI TÄMÄ HARJOITTELU EI SISÄLLY OSANOTTO  

       MAKSUUN! 

        


