
 
 

UISTELU LAUANTAINA 21.5.2016 KLO:10:00–17.00 

 
         Kipparikokous             09.00   Alamitat ja kertoimet 

Kilpailu alkaa   10.00   Ahven 25cm / x 5 
Kilpailu päättyy  17.00                              Kuha 46cm  / x 4 
Punnitus alkaa  16.00    Hauki 55cm / x 1 

Punnitus sulkeutuu        17:30                                   Järvilohi ja –taimen 61cm / x 8 
 

Alussa 45min ja lopussa 30 min siirtymäajat 
Palkintojen jako tulosten selvittyä. 

  

KILPAILUALUEENA ROINE & LÄNGELMÄVESI 

KILPAILUKESKUS, MOBILIA 

PARKKIPAIKKA KIRJASTOTALON TAKUNEN / TANSSIPAIKAN PARKKIPAIKKA 

 

Osakilpailun sääntöjä: 

1 § Kilpailuaika on lauantai 23.5.2015 klo 10.00 - 17.00 

2 § Kilpailukeskus toimii Mobilian alueella, jossa tapahtuu lähtö ja punnitus. 

3 § Kilpailualue on karttaan merkitty alue Längelmävedestä ja Roineesta. 

Rantautuminen on sallittu ainoastaan kilpailukeskuksen rannassa, poislukien 

hätätilanteet. Kalastukselta kielletyt alueet on merkitty karttaan punaisella 

värityksellä. Punaisen alueen rajaviivan alle jäävä vesialue on kiellettyä aluetta. 

 

4 § Vapojen suurin sallittu määrä on kahdeksan (8). Vieheiden määrää tai uistelussa 

käytettäviä apuvälineitä ei ole rajoitettu. 

 

5 § Lähin uisteluetäisyys kilpailun aikana asutettuun rantaan on 150 metriä, 
mitattuna lähimmästä uisteluvälineestä. Kilpailun aikana asumattomiin rakennuksiin 

lähin uisteluetäisyys on 50 metriä. 

 

6 § Punnitukseen voi saapua ainoastaan kilpailukeskuksen laiturin kautta köysillä 

eristetylle alueelle. Rantautuminen katsotaan keskeyttämiseksi ja järjestäjällä on 

oikeus estää maitse punnitukseen saapuminen. Siirtymäajan päättyessä klo 17.30 
tulee kilpailijan olla punnitusjonossa, jonoksi luetaan myös laituriin pääsyä 

odottaminen jonossa kilpailukeskuksen laiturin kohdalla. Punnitusalueesta tarkemmin kisakartassa. 

 

7 § Kalat punnitaan suolistamattomina. Kala ja sen niska tulee olla katkaisematta. 

Kidusten on oltava kiinni kalassa. Järjestäjä ei ole velvollinen punnitsemaan 

virheellisesti käsiteltyä kalaa. 

8 § KILPAILUKALAT, ALAMITAT JA KERTOIMET ( 5 kalaa / kalalaji ) 
Lohikalat 61 cm kerroin 8 

Ahven     25 cm kerroin 5 

Kuha       46 cm kerroin 4 

Hauki      55 cm kerroin 1 
Yli yhden (1) senttimetrin alamittaisen kalan tuominen punnitukseen aiheuttaa koko kilpailusuorituksen hylkäämisen. 

9 § Pisteiden mennessä tasan, sijoituksen ratkaisee ensisijaisesti kalojen lukumäärä ja toissijaisesti arpa. 

10 § Kilpailukortti on ehdottomasti palautettava 

punnituspaikalle/kilpailukeskukseen. 
Palauttamatta jättämisestä aiheutuneet etsintäkulut voidaan periä asianomaiselta kipparilta 

 

11 § Palkintojen jako alkaa protestiajan päätyttyä. 
 

12 § Muilta osin sovelletaan Häme-cup 2015:n runkosääntöjä. 
 

13§ Puhelin numerot ,  Valvontavene 1. Rahikainen 041-5359567 
Valvontavene 2.Helsten 0408237656 

Hätänumero 112 

  


