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Häme-Cup:n 5. osakilpailu Kyrösiäruellä 30,07.2015 klo 11- 18

Kilpailun aikataulu : Kipparikokous klo 10.20

Siirtymä aika

Kilpailu alkaa klo 11.00

Kilpailu päättyy klo L8.00

Punnitus alkaa

Siirtymä aika

Siirtymä aika päättyy klo 18.30

Palkintojen jako n. klo 19.30

{tu losten valmistumisen ja protestiajan pååtyttyä)

OSAKILPAILUN SÄÄNTöIÄ :

1 § Kilpailuaika on lauantaina 30.07.2015 klo 1X.00 - X8.00 .

2 § Kilpailun lähtö ja punnitus ovat Rantasipi, lkaalisten Kylpylässä .

3 § Kilpailualue on karttaan merkitty alue Kyrösjärvestä. Huom. Kovelahti on

kokonoisuudessaan kilpailualuetta.

RANTAUTUMINEN on sallittu ainoastaan KILPAILUKESKUKSESSA, ja

MARKANSAAREN eteläpäässä .

4 § Kipparikokous alkaa klo 10.20 kisatoimiston läheisyydessä.

Jokaisesta venekunnasta on edustajan oltava läsnä kipparikokouksessa.

Kokouksen jälkeen siirrytään kilpailualueelle.

5 § Vapojen suurin sallittu määrä on kuusi (6). Vieheiden määrää tai uistelussa



käytettäviä apuvälineitä ei ole rajoitettu.

6 § KILPAILUKALAT, NIIDEN ALAMITAT ja KERTOIMET OVAT SEURAAVAT:

Järvitaimen

Kirjolohi

Ahven

Kuha

Hauki

alamitta 61,0 cm kerroin 5

alamitta 41,0 cm kerroin 5

alamitta 25,0 cm kerroin 7

alamitta 43,0 cm kerroin 4

alamitta 55,0 cm kerroin 1

Jokainen venekunta saa tuoda puntarille enintään viisi {5} kalaa kutakin

kilpailukalalajia.

Lakisääteisesti alamittaisen kalan tuominen punnitukseen aiheuttaa koko

kilpailusuorituksen hylkäyksen .

7 § Jos punnitukseen tuodun kilpailukalan pituus on enemmän kuin yhden(l) sentin lyhyempi

kuin kalalle määrätty vähimmäismitta, UyUifÄÄru kilpailijan KOKO kilpailusuoritus.

Kalat punnitaan suolistamattomina. Kalan kurkkua tai niskaa EISAA KATKAISTA.

8 § PUNNITUKSEEN voi saapua AINOASTAAN kilpailukeskuksen laiturin kautta köysillä

eristetylle alueelle. Rantautuminen katsotaan keskeyttämiseksija järjestäjällä

on oikeus estää maitse punnitukseen saapuminen. SIIRTYMÄAJAN PÄÄTWESSÄ

klo 18.30 TARVITSEE KILPAILIJAN OLLA PUNNITUSJONOSSA.

PUNNITUSJONOKSI LASKETAAN MYÖS LAITURIIN PÄÄSYN ODOTUS VENEESSÄ.

9 § Kilpailun RANTARAJAKSI katsotaan rantaviivan läheisyydessä kasvavan

vesikasvillisuuden ja avoveden raja. Tästä seuraa se, että vesikasvillisuuden

seassa uistelu on EHDOTTOMASTI KIELLETTY kilpailusta hylkäämisen uhalla.

Kielto koskee myös kalastusvälineitä.

10 § Aallon muodostaminen kilpailukeskuksen lähellä KIELLETTY. huom. nopeusrajoitus.

11 § Pisteiden mennessä tasan, sijoituksen ratkaisee ensisijaisesti kalojen lukumäärä

ja toissijaisesti arpa. ISOIMMAN KUHAN palkinnon saaja ratkaistaan



ARVALLA, jos on tuotu kaksi (2) tai useampi samanpainoinen kala punnitukseen.

12 § Kilpailukortti on ehdottomasti palautettava punnituspaikalle, tai ilmoittauduttava

puhelimitse. Laiminlyönnistä aiheutuneet mahdolliset etsintäkulut voidaan

periä asianomaiselta kipparilta.

13 § Kilpailun tuomarineuvoston muodostaa kolme kilpailun johdon määräämää henkilöä.

Mahdolliset protestit on jätettävä kilpailun tuomarineuvostolle L5 minuutin kuluessa

tulosten esillepanosta. Protestin käsittelymaksu on 50 eur.

14 § Palkintojen jako alkaa protestiajan päätyttyä.

15 § Kilpailun virallinen kellonaika on valtakunnan aika .

15 § Muilta osin sovelletaan Häme{up 201.6 runkosääntöjä.

Viestiyhteyksiä: Kilpailun johtaja 050 - 323 4968

Yleinen hätänro 112

Kilpailukeskuksessa ensiapulaukku.


