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Tino Nikolskij  050-4305844
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Ympäristörakennus Saarinen Oy
Myynti, asiakaspalvelu
Tuomas Saarinen
Yksikönjohtaja, toimitusjohtaja
puh. 041 431 7583
tuomas.saarinen(at)terrawise.fi
Mursketie 15
36220 Kangasala
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PIMARA OY
0400 779 120
vesa-matti.makinen@pimara.fi
Käyntiosoite: Possijärvenkatu 14, Tampere.



10



11



12

TERVEHDYS  UISTELIJAT!

Täksi kaudeksi Häme-cupin hallitus teki muutoksia kilpailu-ajankohtiin. Eri kilpailujen 
ajankohdat muuttuvat oleellisesti. Esim. Arskan-uistelu on nyt keväällä, eli Häme-cupin 
ensimmäinen kilpailu, ja siitä jatkuen noin joka kolmas viikko, Rönnin ollen viimeisenä 
lokakuun puolivälissä.

Myös saaliskoostumus laitettiin uusiksi. Melkein jokaisessa kilpailussa noudatetaan viiden 
kalan sääntöä, eli kutakin kalalajia punnitaan viisi kappaletta. Pisteytys on kuitenkin 
jokaisen kilpailun järjestäjän itse päätettävissä.

Muistutuksen paikka lienee tuosta  kilpailuihin  harjoittelusta, josta on tullut  huomautuksia  
vesi-alueen omistajilta, jotka ovat  kuulemma tavanneet  treenaajia, joilla ei ole olleet  
lupa- asiat kunnossa. Nille vesi-alueille, jotka eivät kuulu yhtenäisluvan piiriin, eli 
KALAPASSIN alueeseen, pitää ostaa osakaskunnilta lupa. Se on joskus vähän vaikeaa, 
mutta esim. Pyhäjärven  osakaskuntien osoitteita saa minulta tai netistä. Pyhäjärvelle tuli  
uusi kolmen päivän lupa kalapassi alueille, jonka voi lunastaa Nippon-verkosta tai netistä.

Viime vuonna oltiin toiveikkaana hakemassa SM 2018 -kisoja Vanajalle, mutta emme  
niitä saaneet, vaan järjestelyvastuu meni Pyhäjärven kuntaan tuonne Keski-Suomeen.

Taas on paikallisia kalastusliikkeitä kyselty talkoisiin mukaan sponsoroimaan tätä hienoa 
harrastustamme ja hyvin ovat olleet tukemassa toimintaa. Uskallankin tässä toivoa  
uistelijoiden ottavan sen huomioon kun teette uusia hankintoja.

Siispä suuret  kiitokset niille yrityksille ja yhteisöille, jotka ovat tänäkin vuonna tukeneet 
meidän hienoa harrastusta ja Häme-cupia sekä niitä seitsemää  seuraa.

Kiitos myös seurojen talkooväelle - ilman teitä ei tapahtuisi mitään…

SUURET KIITOKSET, KIREITÄ SIIMOJA JA HYVÄÄ KESÄÄ!

Toivottelee  

M.Malinen

Puheenjohtaja 

Hervannan-Kaukajärven Kalakerho ry
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EDEN UISTELU 2017 KILPAILUSÄÄNNÖT:

1. Kilpailun nimi on EDEN UISTELU 2017 ja se on vetouistelun Häme- cupin toinen 
osakilpailu. Kilpailun järjestäjänä toimii Hervannan-Kaukajärven Kalakerho ry. 
Osallistumismaksu on 50 €/venekunta ennakkoon maksettuna tilille Hervannan-
Kaukajärven Kalakerho ry / Nordea 224321-2764 tai kilpailukansliassa/ sama 
hinta.

2. Kilpailuaika on lauantaina 17.6.2017 klo 14:00 – 21: 00. 
Kilpailupäivänä harjoittelukielto! Kilpailulupaan ei sisälly harjoittelulupaa.

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 Cumulus 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 

KALASTONHOITOMAKSU 2017 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 /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.

14.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.
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15. Kilpailukalojen alamitat ja kertoimet ovat seuraavat:
- Järvitaimen*, -lohi 61,0 cm 7
- Kuha 43,0 cm 7
- Ahven 25,0 cm 5
- Hauki 60,0 cm 1
- Kirjolohi 45,0 cm 3

* (rasvaevällinen taimen on rauhoitettu ja pitää vapauttaa välittömästi)

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.

16.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.

KILPAILUSSA PUNNITAA JOKAISELTA KILPAILIJALTA 
ENINTÄÄN 5 (viisi) SUURINTA, ALAMITAN TÄYTTÄVÄÄ KALAA / KALALAJI

17.Pisteiden mennessä tasan sijoituksen ratkaisee ensisijaisesti kalojen lukumäärä ja 
toissijaisesti arpa.

18.Kilpailukortti on ehdottomasti palautettava järjestäjälle. Palauttamatta jättämisestä 
aiheutuneet mahdolliset etsintäkulut veloitetaan asianomaiselta kipparilta.

19.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.

20.Kilpailuveneen kippari vastaa veneen varustuksesta veneliikennelain ja –asetusten 
mukaisesti. Kilpailijat kilpailevat omalla vastuullaan ja ovat vastuussa sääntöjen 
noudattamisesta.

21.Force Majeure: järjestäjällä on oikeus perua tai siirtää kilpailu ylivoimaisen esteen 
sattuessa.
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22. Järjestäjällä on oikeus tarkastaa kilpailuun osallistuvat veneet. Ennakkotarkastuksen 
yhteydessä kilpailuveneestä löydetyt, kilpailussa hyväksyttävät kalat aiheuttavat 
kilpailusta sulkemisen.

23.Merkityt pyydykset ja mökkirannat tulee kiertää vähintään 50 metrin 
etäisyydeltä. HUOM! Plaanarikelkka / uloin viehe ao. kohteeseen 50 m.

24.Kilpailuveneen kipparin tulee huolehtia tähystyksestä, noudattaa veneliikenteen 
väistämissääntöjä ja noudattaa hyvää merimiestapaa. Selvästi näkyvät liput 
plaanarikelkkoihin.

25.Kilpailussa noudatetaan muilta osin kaikkia niitä Vetouistelun Häme-cup 
2017:n runkosääntöjä, joita EDEN UISTELU 2017 säännöissä ei ole tarkennettu.

26.Ensiapupiste sijaitsee kilpailukeskuksessa.
27.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.

28.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 viisi parasta joukkuetta (Hämecup). 
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 2017:n runkosääntöjä

Valvontaveneet:
Eino Kourunen puh. 0400 199 431
V-P Oldén puh. 040 182 6331
Tenkanen K. puh. 040 583 1101
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AM LUKKOASEMA OY | TAMPERE

Takojankatu 1c A
33540 TAMPERE
Puh. 010 480 3740
Fax 010 480 3741
tampere@amlukkoasema.fi

Kalamökit lukitsee..

Avoinna arkisin:
ma - to klo 8.00 - 16.30
pe klo 8.00-16.00
Yksikönpäällikkö
Jere Kalevo
Puh. 050 338 6635
jere.kalevo@amlukkoasema.fi
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Ympäristöpalvelut Knuutila Oy

Varastotie 6, 33470 Ylöjärvi

info@knuutilat.com

Joonas Knuutila, toimitusjohtaja, puh. 044 086 3682
Anssi Knuutila, työnjohtaja, puh. 0400 976 265
Anne Rinkinen, talouspäällikkö, puh. 0400 427 686
Sofia Kumanto, talousassistentti, puh. 044 231 2017
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ATH-Service Oy
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