Vetouistelun

HÄMECUP

12.5.-8.9.2018

F100

F115 // F130

F150

Häikäisevää suorituskykyä ja
äärimmäistä luotettavuutta.

Teho-painosuhteeltaan
luokkansa huippua.

Suorituskyvyltään tehokas
ja taloudellinen.

Yamaha Power Range -luokan perämoottorit häikäisevät ominaisuuksillaan:
• Elektroninen polttoaineen monipisteruiskutusjärjestelmä (EFI)
• PrimeStartTM-käynnistys
• Elektronisesti säädettävä uistelunopeus
• Yamahan Y-COP-ajonesto, lisävaruste
• Yamaha perämoottoritakuu 5-vuotta
Yamaha – perämoottoreiden markkinaykkönen Suomessa!

yamahamotorfinland
YamahaMotor

www.yamaha-motor.fi

MEIDÄN KAUTTA
VESILLE!
AUTOPILOT PERFECTION
UUSI EVOLUTION R4 PÄIVITYS
• Erinomainen, itse-kalibroituva, 9-akselinen anturinteknologia
• Patentoitu Hydro-Balance™ teknologia mahdollistaa
ylivertaisen hallinnan hydrauliohjauksella varustetuissa
perämoottoriveneissä
• Uusi R4 Evolution TrackIQ™ teknologia pitää veneen täydellisesti
halutulla kurssilla
R4 on ILMAINEN päivitys kaikille Evolution autopilotin omistajille.
Lataa uusi päivitys osoitteesta raymarine.fi/evolution.

New p70Rs Controller

Images for illustrative purpose only
Photo: Onne Van der Wall

Uudet ja käytetyt veneet, sekä
välitysmyynti.
Teollisuustie 28, 35300 Orivesi I Puh. 03 359 9200
venemyynti@venemyynti.net I venemyynti.net

VETOUISTELUN HÄME-CUP 2018
OSAKILPAILUT 2018
Osakilpailu

Pvm

Klo

Arskan uistelu

12.5.2018 11-17

Harri Luoma
p. 050 078 5508

Rönnin veto

9.6.2018

Ville Kuoppu
p. 040 846 5459

Eden uistelu

16.6.2018 14-21

Juha Pehkonen
p. 050 062 6272

Näsin uistelu

7.7.2018

15-22

Jyrki Läärä
p. 050 561 1045

Kultauistelu

28.7.2018 11-18

Pertti Järvelin
p. 040 741 7557

5 kalan kilpailu

Tappajahauki uistelu

18.8.2018 11-17

Jani Niittymaa
p. 040 708 3604

5 kalan kilpailu

Nippon uistelu

8.9.2018

Pekka Seppänen
p. 040 701 8475

5 kalan kilpailu

9:30-16

10-17

Yhteyshenkilö

Muuta

VETOUISTELUN HÄME-CUP 2018 PALKINNOT
1. YAMAHA 4hp 4-tahti perämoottori
2. YAMAHA 4hp, 4-tahti perämoottori
3. Palkitaan
4. Palkitaan
5. Palkitaan
6. Palkitaan

SM-finaaliin 2019 Imatralle pääsee Häme-cupia edustamaan 15 venekuntaa,
joiden osallistumismaksun Häme-cup maksaa.
Joukkuekilpailussa palkitaan jokaisessa osakilpailussa 3 parasta joukkuetta.
Koko cupin kolme parasta joukkuetta palkitaan pokaaleilla, sekä Hämecupissa parhaiten pärjännyt joukkue saa oikeuden edustaa cupia SM 2019 –
finaalissa.

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Aurinkoista kevättä uistelijat!
Cupin toimikunnassa on tapahtunut muutamia muutoksia talven aikana. Pitkäaikainen puheenjohtaja
Martti Malinen siirtyi ”eläkkeelle” tehtävästään. Martin vuosien uurastus näkyy cupin toiminnassa erittäin
positiivisesti. Kiitos Martille näistä vuosista. Kisoissa
varmasti vielä näemme. Toinen merkittävä muutos on
rahastonhoitajan vaihtuminen. Eino Mokko luovutti
tehtävän Piia Mattilalle. Einolle kiitos erittäin hyvin
hoidetusta työstä sekä Piialle onnea uuteen tehtävään.
Itse toimikunta pyrki talven aikana miettimään mikä
on uistelijoiden sekä kilpailujen kannalta elämyksiä
tuovaa kalastusta. Lisäksi pohdimme millä pystymme
aktivoimaan uusia kalastajia sekä samalla palvelemaan
vanhojen kalastajien mielihaluja. Tämä on osoittautunut haastavaksi yhtälöksi.
Tänä vuonna kilpailujen luonteet sekä ajankohdat
hieman muuttuvat. Kaikki kilpailujärjestäjät ovat
pyrkineet viemään omaa kilpailuaan mahdollisimman
paljon eteenpäin sekä miettimään kilpailujaan kalastus
ja kalastajat edellä. Vuosi vuodelta menemme asioissa
eteenpäin. Jotta kehitys jatkuisi edelleen, olisi tärkeää

saada kilpailijoilta mahdollisimman paljon palautetta,
niin rakentavaa kuin positiivistakin. Lupaan, että kaikki palautteet käsitellään.
Viimeiseksi haluaisin nostaa esille nuorisotyön.
Kilpailuissa tuttuja ihmisiä tulee vastaan paljon. Olisin
iloinen, jos saisimme nuorisoa ja uusia kasvoja mukaan
kilpailuihin. Tai muuten tutustumaan kalastuksen hienoon maailmaan. Haastaisinkin kaikki aktiivikalastajat
mukaan omalla panoksellaan nuorisotyöhön. Näissä
nuorissa on meille rakkaan harrastuksen tulevaisuus.
Nappaa naapurin tyttö tai poika veneeseen mukaan
tai lahjoita tälle ensimmäinen oma uistin. Pieni asia
meille, mutta juuri se voi sytyttää tässä pienessä ihmisessä sen kipinän kalastukseen, mikä meihin kaikkiin
on jossain vaiheessa elämää syttynyt.
KIREITÄ SIIMOJA TULEVALLE KESÄLLE!
Ystävällisin terveisin
Ville Kuoppu
Häme Cup PJ.

ARSKAN
UISTELU

Laatua edullisesti jo
43 vuotta

2018

VIRTAIN VASKIVEDELLÄ
La 12.5.2018 klo 11-17
Kilpailukeskus
Jäähalli, Virrat

PALKINNOT:
Kuusi (6) parasta palkitaan

Arskan Uistelu 2018

KISAN AIKATAULU:

HÄME CUP 1. osakilpailu.

La 12.5.2018
Kipparikokous klo 10.00
Kilpailuaika klo 11.00-17.00

Osallistumismaksu vuoden 2018
kilpailuun 50 EUR/venekunta,
Fl92 5524 0320 0823 04.
Paikan päällä 50 EUR.

Järjestää: Virtain Pilkkijät ry
Yhteyshenkilö: Harri Luoma 0500-785 508

VIRTAIN MOOTTORISAHA
VIRRAT, puh. 03-475 8300
Ma-Pe 9-17, La 10-14
Www.virtainmoottorisaha.fi

Kesän hauskin retkikohde,
veneellä tai autolla!
LAPSILLE...
Kuva Sanna Hellekoski

kesän maistuvimmat
hetket ja lämpimimmät
kesämuistot

kovimmat keikat,
kylmimmät juomat ja
mahtavimmat elämykset
Kuva Kirsikka Lyhteilä

LAUANTAINA 9.6.2018 KLO 9:30-16:00
(kilpailukalana hauki 50 cm, määräkisa)

Kuva Salla Muurimäki

... JA AIKUISILLE

KOLMEN SUURIMMAN HAUEN SAAJAT PALKITAAN
Mercury F2,5 M perämoottorilla

TERVETULOA!
Lisätietoja ja säännöt:
www.langelmavedenuistelijat.fi

TUle katsomaan millainen on sinun rönnikesäsi
Eräjärventie 946, 35220 ERÄJÄRVI, p. 03 530 6602, 045 879 8990

Avoinna kesällä joka päivä!

WWW.RONNINLAVA.COM

H MÖKKEJÄ 16 KPL
H MATKAILUVAUNU- JA
TELTTAILUALUEET
H VIERASVENELAITURI

Säynäniemi

HEINI HOLM

Orivedellä Längelmäveden
rannalla
H SAUNA
H KAHVIO
H UIMARANTA
H LEIKKIKENTTÄ

Avoinna kesäaikana. Tervetuloa!

Säynäniementie 100, 35100 Orivesi as, puh. 040-966 7809
saynaniemi@gmail.com www.saynaniemi.com

Tarjous!
- Maalämpöhuolto: 248 Eur (sis.Alv.)
- Ilmalämpöpumpun huolto: 189 Eur (sis.Alv.)
- Huoltojen yhteydessä muut LVI-alan työt 50 Eur / tunti (sis.Alv.)

Orivedellä edullisesti kiinni
asumisen unelmaan!
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(sis. puuosat, 5kpl ponttooneja, kiinnitysraudat - pituus 5.0m)
• asennukset • kuljetukset • vanhan laiturin pois vienti
• laituritikkaat • laituripenkit • muoviponttoonit
a
me pihass
• laiturin kiinnitystarvikkeet
illä liikkeem
v
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h
ä
n
t
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Mallilaitu

Meillä on tontteja, hyvät palvelut ja
mainiot harrastusmahdollisuudet
– vain 1/2 tuntia Tampereelta!
Tutustu monipuoliseen
tonttivalikomaamme:
Lisätiedot:
Puh. 040 133 9133
seppo.tingvall@orivesi.fi

2018

3.
16.6.2018 KLO 14-21

1. Tohatsu 5 HV 4T perämoottori
2. Raymarine DRAGONFLY 7 kaikuplotteri
3. NipponVerkko lahjakortti 400€
4. - 6. SIJAT: Tavarapalkintoja valinnan mukaan
SUURIN KUHA: Raymarine DRAGONFLY 7 kaikuplotteri
PALKINTOJENJAOSSA YLLÄTYSARVONTAPALKINTO

KILPAILUN JOHTAJA
Ville-Pekka Oldén 040 182 6331
HUOM: Kilpailumaksuun ei sisälly harjoittelulupaa
(esim. Kalapassin lupa 11,50€ / 3 vrk ostettava erikseen)

Cumulus Resort Eden
Paratiisikatu 2
37120 NOKIA
Puh. 0200 48 130 (0,17 €/puh + 0,75 €/min)
Fax 020 601 9136
eden.cumulus@restel.fi

PIENKONE- JA VENELIIKE NOKIALLA
HUOLTO - MYYNTI - VARAOSAT

SUZUKI JA TOHATSU PERÄMOOTTORIT
STIHL, VIKING, PUUTARHAKONEET SEKÄ SAHAT
ALUTROLL, TRACKER, RIVAL JA SUOMI -VENEET
VENEIDEN VARUSTELU JA RAKENTELU ONNISTUU MYÖS MEILLÄ
HUMMINBIRD MinnKota Garmin Navionics Raymarine LOWRANCE
Sähkövinssit
HUOLLAMME MYÖS MÖNKIJÖITÄ

http://www.motorshopnokia.com

Motorshop Nokia Oy
Rounionkatu 95
37150 Nokia
myynti@motorshopnokia.com
Janne 040 500 1209
Tomi 050 434 2282

XXXI
TAMPEREEN KYLPYLÄSSÄ NAISTENLAHDESSA 7.7.2018 KLO 15-22

SUURIMMAN KALAN
PALKINTO
LAHJAKORTTI Holiday Club Tampereen
kylpylässä
+ Ursuit MPS-puku ja Dometic kylmäarkku

Meiltä kaikki
2. PALKINTO:
veneilyyn ja
URSUIT SEAHORSE PELASTAUTUMISPUKU
3. PALKINTO:
vapaa-aikaan!
Meillä
1. PALKINTO:

ULTRAFLEX TRIMMILEVYSARJA

RAYMARINE kaikuluotain ja URSUK automaattiliivit

appaa
aina

ILMOITTAUTUMINEN:

KISA-AIKATAULU:

Osallistumismaksu 50 € /venekunta
6.7.2018 mennessä tilille:
Näsin Uistajat ry.
Nordea FI2014573000101980
Muista merkitä viitenumero: 10016
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KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ: NÄSIN UISTAJAT RY
INFO:
www.nasinuistajat.fi,
facebook.com/YCTampere
facebook.com/YCTampere
Juha Pölkki 040 566 6584

KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ PIDÄTTÄÄ OIKEUDEN PALKINTOJEN MUUTOKSIIN

Venevalikoimaamme kuuluvat
kuuluvat Yamarin,
Yamarin, Finnmaster,
Finnmaster, Buster,
Buster, Suvi,
Suvi, Zodiac,
Zodiac,
Venevalikoimaamme
TG-Boats sekä
sekä JSi-venetrailerit
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Ilmoittautuminen alkaa
Kipparikokous
Siirtyminen kilpailualueelle
Näsin Uistelu 2018 alkaa
Näsin Uistelu 2018 päättyy
Punnitusjono suljetaan

KILPAILUKALAT: Järvitaimen, järvilohi,
ahven, kuha, hauki

KILPAILUN PÄÄYHTEISTYÖKUMPPANIT:

lassic
Pizza
assic Pizza

ee
fifi

SIJAT 4–5 SEKÄ
TASAKYMPIT 10 JA 20 SIJA
PALKITAAN LAADUKKAILLA
TAVARAPALKINNOILLA.

Puh. 010
010 281
281 1000
1000
Puh.
Patamäenkatu 55 (Sarankulma)
(Sarankulma)
Patamäenkatu
yamaha-center.fi/tampere
yamaha-center.fi/tampere

Uudet Jeepit, Fiatit ja Alfa Romeot Pirkanmaalla myy



 
  

 






 

www. levoranta.fi

Ursuit ®
Kuivapuvut
Kalastukseen

Raymarinen Axiom monitoiminäyttö jatkaa navigoinnin
kehittämistä. Nopeammalla suorituskyvyllä, intuitiivisella käytöllä ja
huipputeknologialla varustettu Axiom tuottaa vertaansa vailla olevaa
tietoisuutta niin vesilinjan ylä- kuin alapuolellakin.
• Varustettu aivan uudella, nopealla ja joustavalla LightHouse™ 3
käyttöliittymällä
• Saatavissa sisäänrakennetulla RealVision 3D kaikuluotaimella
• 4 in 1 laajakaistaiset CHIRP-kaikuanturit
• Salamannopea 4-ydinprosessori
• Kestävä ja tyylikäs kokolasinen ulkoasu istuu jokaiseen
ohjauspisteeseen
Lisätietoja raymarine.fi

ur
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Meiltä kaikki
veneilyyn ja
vapaa-aikaan!

Ota taukoa tavanomaisesta
tressiä
Vähemmän s
oa!
– enemmän il
facebook.com/YCTampere

Kun haluat vaihtaa maisemaa ja kokea jotakin uutta, astu
laivaan. Punaisilla laivoilla jokainen lähtö vie sinut lukemattomien elämysten pariin. Nauti upeista makuelämyksistä, shoppaile, koe lempiartistin huikea keikka
ja rentoudu saaristomaisemissa.

Venevalikoimaamme kuuluvat Yamarin, Finnmaster, Buster, Suvi, Zodiac,
TG-Boats sekä JSi-venetrailerit ja käytetyt veneet. Meiltä löydät myös
moottoripyörät, mönkijät, mopoautot, lumilingot ja puutarhakoneet.
Ja tietysti ajovarusteet sekä huolto- ja varaosapalvelut. Tervetuloa!
Puh. 010 281 1000
Patamäenkatu 5 (Sarankulma)
yamaha-center.fi/tampere

Edullisin hinta netissä. Varaa vikingline.fi tai
soita myyntipalveluumme, puh. 0600 41577
(2,01 €/vastattu puhelu + pvm./mpm.).

Laatuasfalttia ajallaan – Asfaltti Kymppi
puh. 050 4286 111
asfalttikymppi@kvl-tekniikka.ﬁ
Laatuasfalttia
ajallaan – Asfaltti Kymppi

puh. 050 4286 111

LAITA ALUMIINIVENE
asfalttikymppi@kvl-tekniikka.fi
KIILTÄMÄÄN!

Detailers Dreams

Presco
House of Quality
presco.fi

info@presco.fi

03-53 400 53

laatukemikaalit.fi

prescofinland

KULTAUISTELU PALKINNOT 2018

23.
KYRÖSJÄRVEN
KULTAUISTELU 2018

SUURIN KUHA

Häme - Cup 5. osakilpailu
KYRÖSJÄRVELLÄ LA 28.7.2018 KILPAILUPAIKKA VAIHTUNUT
klo 11.00 - 18.00
VIIDEN KALAN KILPAILU
KILPAILUKESKUS
RAVINTOLA KULTA CASINO
YLÖJÄRVI (VILJAKKALA)
os. Haverintie 16 , Ylöjärvi

KILPAILUMAKSU 50 €
ENNAKKOON 20.07.2018
mennessä tilille
FI93 1153 3000 2097 49
viite 7430 tai
Paikan päällä alkaen klo 8.00
55 € venekunta

KISA-AIKATAULU
LA 28.07.2018
Kipparikokous
klo: 10.15
Siirtyminen kilpailualueelle
Kilpailu alkaa
klo: 11.00
Kilpailu päättyy
klo: 18.00
Punnitus alkaa
klo: 17.00
Palkintojen jako n.
Klo: 19.30

HAVERIN LOMAKYLÄ
Majoitus tilattavissa
Puh. 03-371 2293
info(at)kultacasino.fi
Järjestäjänä
Kyröskala ry
yhteyshenkilö
Pertti Järvelin 040 - 741 7557

(tulosten valmistuttua)

www.kyröskala.fi

Lahjakortti 2000 €
OPM International

SIJAT 1 – 6 PALKITAAN
OPM International lahjakortilla.

SUURIN HAUKI
500 € Lahjakortti

TASAKYMPIT
10. Palkitaan
20. Palkitaan

SAALISTILASTO 2010 - 2017
Vuosi

Taimen
kpl

Kirjo
kpl

Ahven
kpl

Kuha
kpl

Hauki
kpl

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0
0
0

80
119
66
42
95
91
153
125

303
329
191
90
107
86
68
129

137
192
159
180
261
217
207
200

Puntari % Vapoja
62,5
66,1
67,3
63,1
70,5
71,5
79,1
77,9

6
6
6
6
6
6
6
6

30. Palkitaan

Palkintojen lunastamiseksi
läsnäolovelvollisuus !

- Rantamittari 98e5

- Ravintola

- Voiteluaineet

- AGA kaasut

- Veikkaus

La-Su 7 – 23

Ark. 6 – 23

Avoinna:

VENEILIJÄN TAUKOPAIKKA SAMMIN SILLAN VIERESSÄ:

- Seisova Pöytä

IKAALINEN Kolmostie 670 Puh: 03 458 6310

www.kultacasino.fi
puh. 033712293 info@kultacasino.fi

VARATTU

Kilpailukeskuksena toimii
Sääksmäen Silta-ravintola, jossa
on yksi laskuluiska. Muita laskuluiskia
on Valkeakosken kanavalla,
Savilahdessa ja Toijalan satamassa.

7.00
10.15
10.30
11.00
17.00
17.45
19.00

Kilpailukeskus avautuu
Kipparikokous
Siirtyminen kilpailuvesille
Kilpailu alkaa
Kilpailu loppuu
Suljetaan punnitukseen pääsy
Palkintojen jako

TULE TUTUSTUMAAN LIIKKEEMME
LAAJAAN VALIKOIMAAN.
VETOUISTELU, HEITTOKALASTUS, PERHOKALASTUS
YM. YM.
HELSINKI-TAMPERE MOOTTORITIELTÄ
N. MINUUTIN MATKA LIIKKEESEEMME (RIIHIMÄKI E-RISTEYS). HYVÄT PARKKIPAIKAT.

Tehtaankatu 2, RIIHIMÄKI, (019) 724 700

Suomalaista käsityötä

Dzigi (11 cm) sai kaudelle 2018 isoveljen Dzigi (14 cm).
Lisäksi monta uutta väriä:
”Hile-Pumu”, ”20”, ”Mahi-Mahi”, ”Kuore-special” jne.

Lisätietoa ja Dzigi-verkkokauppa: www.dzigi.fi

VETOUISTELUN HÄME-CUP 201 RUNKOSÄÄNNÖT
1§
2§

3§

4§

5§

6§

Vetouistelun Häme-cup 2018 koostuu
seitsemästä osakilpailusta (jäljempänä
Kilpailu).
Jokaisessa Kilpailussa noudatetaan
ensisijaisesti näitä runkosääntöjä
ja toissijaisesti Kilpailun järjestäjän
(jäljempänä Järjestäjä) määräämiä
kilpailukohtaisia sääntöjä (jäljempänä
Säännöt) lukuun ottamatta näiden runkosääntöjen pykälää 17§, jossa pätemisjärjestys on päinvastainen. Lisäksi
noudatetaan lain ja kalastusoikeuden
haltijan määräämiä kalastus- ja veneliikennesääntöjä.
Kilpailuissa kilpaillaan venekunnittain
sijoituksen mukaan määräytyvistä Häme-cupin pisteistä (jäljempän isteet).
Kilpailusijoitus määräytyy Sääntöjen
perusteella.
Kilpailut ovat avoimia kaikille vetouistelun harrastajille. Kilpailuvenekunnat
nimetään kipparinsa mukaan, joka saa
isteet nimiinsä. Kunkin venekunnan
kippari saa nimetä itselleen kilpailukauden aikana yhden varakipparin,
joka voi edustaa häntä Kilpailuissa.
Varakippari ei saa olla varakipparina
muissa venekunnissa saman kilpailukauden aikana. Venekunnan miehistön
lukumäärää ei ole rajoitettu. Järjestäjän
edustajilla on oikeus tarkistaa kipparin/
varakipparin henkilöllisyys. Jokaisesta
venekunnasta on oltava miehistöön
kuuluva edustaja läsnä kipparikokouksessa.
Kilpailun tuomarineuvoston muodostaa kolme Järjestäjän nimeämää
täysi-ikäistä henkilöä, jotka ilmoitetaan
kipparikokouksessa. Tuomarineuvoston edustajien paikallaolovelvollisuus
kilpailukeskuksessa alkaa Järjestäjän
ilmoittamasta punnituksen päättymisajankohdasta ja päättyy kilpailutulosten protestiajan päättymiseen.
Kippari saa venekuntansa kilpailusijoituksen mukaisesti isteitä seuraavasti:
1. sija 60p, 2. sija 59p, jne. isteitä
jaetaan Kilpailuissa 60 parhaalle kipparille.

Kippari saa jokaisesta Kilpailusta, johon hänen venekuntansa osallistuu,
viisi osallistumispistettä mahdollisten
istei en lisäksi
8§ Kunkin kipparin Häme-cupin kokonaispisteitä laskettaessa otetaan huomioon
kipparin viiden parhaan osakilpailun
isteet. Kipparin Häme-cupin sijoitus
määräytyy näiden kokonaispisteiden
perusteella. Sijoitusten mennessä
tasan, sijoitus määräytyy Kilpailuissa
saavutettujen 1. sijoitusten, seuraavaksi 2. sijoitusten, jne. perusteella. Jos
vielä tämänkin jälkeen sijoitukset menevät tasan, arpa määrää sijoituksen.
Arvonnan suorittaa Häme-cupin viimeisen Kilpailun tuomarineuvosto.
9§ Kukin venekunta saa Kilpailun ilmoittautumisen yhteydessä kilpailualueen
kartan, Säännöt, Järjestäjän ja Kilpailun 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 venekunnan keskeyttämisestä Järjestäjälle
puhelimitse. Mikäli venekunta laiminlyö
sekä kilpailukortin palautuksen että puhelimitse ilmoittamisen, sen kippari on
korvausvastuussa mahdollisista etsinnöistä aiheutuneista kustannuksista.
11§ Järjestäjä on velvollinen järjestämään
mahdollisuuden kilpailukalojen mittaamiseen ja punnitsemiseen viimeistään
tuntia ennen kilpailuajan päättymistä.
Kipparikokouksessa on kunkin Kilpailun Järjestäjän kerrottava, missä punnitukseen tulevien kilpailuveneiden on
oltava siirtymäajan päättyessä ja mitä
reittiä kilpailijat tuovat kalat mittaus-/
punnituspaikalle.
1 § Järjestäjät määräävät Säännöissä Kilpailuun hyväksyttävät kalalajit, niiden
kertoimet, sekä mahdolliset kalastuslain määräämää alamittaa suuremmat
vähimmäismitat.JOS punnitukseen tai
7§

13§

14§

15§
16§

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 punnitaanko kilpailukalat suolistettuina vai
suolistamattomina. Järjestäjällä on oikeus ottaa punnitukseen tuoduista saaliskaloista näyte. Venekunnan edustaja
hyväksyy punnitustuloksen ottamalla
vastaan kilpailukortin. Järjestäjälle jäävät kalat menevät hyötykäyttöön.
Järjestäjän on järjestettävä kaksi kilpailukalojen mittauspaikkaa, joista
toisessa kilpailijat saavat ensin itse
mitata kalansa, ja toisessa Järjestäjän
edustaja suorittaa virallisen mittauksen. Vain Järjestäjän edustaja pitää
kiinni kalasta virallisessa mittauksessa.
Kilpailukalat mitataan yhteen puristetun leuan kärjestä yhteen puristetun
pyrstön kärkeen. 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. Punnituspaikalla ei
enää mitata kaloja.
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.
Järjestäjä julkaisee Kilpailun tulokset
aikaisintaan tunti punnituksen päättymisen jälkeen.
Pyyntitavoista on sallittu vain vetouistelu. Heittouistelu, pilkintä ja rokastus on

17§

18§

19§

20§

21§

22§

kielletty. Vieheet on laskettava pyyntiin.
Kalastus ajelehtivasta tai kiinnitetystä/
ankkuroidusta veneestä on kielletty.
Pyynnissä olevien vapojen maksimimäärä on kymmenen (10). Plaanarikelkkojen maksimietäisyys veneestä
on 50 metriä. Erilaisten painojen,
syvääjien, kelluttimien, houkuttimien ja
elektronisten apuvälineiden käyttö on
sallittu. Nk. Jäykkä takila (jojo) lasketaan yhdeksi vavaksi / siimaksi. Järjestäjä määrää muut Kilpailussa voimassa
olevat rajoitukset Säännöissä.Vavat on
kilpailun aikana pidettävä telineissä.
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 veneitä. Kilpailu on suoritettava omin avuin
eli kilpailuveneen hinaaminen ja muu
ulkopuolinen apu on kielletty.
Apuvälineiden, kuten plaanarikelkkojen
laskeminen tai virittäminen on kielletty
ennen Kilpailun alkua. Samoin mikään
apuväline ei saa olla pyynnissä tai viritettynä kilpailuajan päätyttyä.
Kilpailuveneessä tai sen miehistöllä
ei saa olla Kilpailuun hyväksyttäviä
kaloja ennen sen alkua. Kilpailukaloiksi
kelpaavia kalalajeja ei saa käyttää täkykaloina.
Venekunnat kilpailevat omalla vastuullaan ja ovat itse vastuussa sekä
Sääntöjen, näiden sääntöjen, vesiliikennesääntöjen että kalastuslain ja
-säännösten noudattamisesta. Järjestäjä huolehtii pelastus- ja ensiapupalveluista.
Kilpailuveneet tulee varustaa veneliikennelain ja -asetusten määräämin
turvallisuusvarustein. Järjestäjät voivat
edellyttää kelluntavälineiden käyttöä
kilpailun aikana. Järjestäjällä on oikeus suorittaa Kilpailuun osallistuvien
veneiden tarkastus sekä turvallisuus- että kalastusvarusteiden osalta,
sekä valvoa kilpailuveneitä ja niiden
kilpailusuoritusta Kilpailun aikana.
Järjestäjät voivat estää puutteellisesti

23§

24§

25§

26§

27§
28§

29§

tai Sääntöjen vastaisesti varustetuksi
todetun kilpailuveneen osallistumisen
Kilpailuun.
Kilpailuvenekunnilla on oikeus rantautua Kilpailun aikana hätätapauksia lukuun ottamatta ainoastaan kilpailukeskuksessa ja erikseen kilpailukarttaan
merkityillä rantautumispaikoilla. Luvan
rantautumiseen myöntää Kilpailun valvoja. Kilpailualueen raja on kilpailukarttaan merkityn rajaviivan kilpailualueen
puoleinen reuna, joten rajaviivan peittämä alue ei ole enää kilpailualuetta.
Yli 18-vuotiailla kilpailijoilla on oltava
mukanaan todistus valtion kalastuksenhoitomaksun 2018 suorittamisesta
(valtion kalastuskortti).
Kilpailun tulosten protestiaika alkaa
tulosten julkaisemisesta ja kestää 15
minuuttia. Protestiajan päätyttyä tuloksiin 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. Kilpailun tuomarineuvoston päätöksestä ei
voi valittaa.
Jokaisen venekunnan kippari on vastuussa siitä, ettei hän itse tai hänen
venekuntaansa kuuluva miehistön
jäsen kilpaile päihtyneenä eikä esiinny
päihtyneenä kilpailukeskuksessa.
Järjestäjällä on oikeus perua tai siirtää
Kilpailu.
Häme-cupin toimikunta ja Järjestäjät
saavat käyttää Kilpailussa taltioitua
kuva- ja äänimateriaalia korvauksetta
kaikkeen kalastusharrastusta ja kilpailutoimintaa edistävään tarkoitukseen.
Venekunnan rikkoessa näitä runkosääntöjä tai Sääntöjä, Kilpailun tuomarineuvosto päättää harkinnastaan
rikkeen vakavuuden mukaan joko
a) antaa venekunnalle suullisen varoituksen tai
b) hylätä venekunnan kilpailusuorituksen kyseisessä Kilpailussa tai
c) jättää rikkeen Häme-cupin toimikunnan käsiteltäväksi.

Häme-cupin toimikunta voi edelleen
harkinnastaan joko
a) hylätä venekunnan kilpailusuorituksen kyseisessä Kilpailussa ja/
tai
b) tuomita venekunnan Häme-cupin
kokonaispisteet menetetyiksi ja/tai
c) määrätä venekunnan määräaikaiseen kilpailukieltoon Kilpailuissa
ja/tai
d) ilmiantaa rikoksen tunnusmerkit
täyttävän rikkeen poliisille.
Häme-cupin toimikunta käsittelee asian
ja tiedottaa päätöksestä asianosaisille
ennen seuraavaa Kilpailua. Kaikista rikkomuksista tiedotetaan muille
Järjestäjille. Vakavista rikkomuksista
tiedotetaan lisäksi Suomen uistelutoimikunnalle sekä muille vetouistelu-cupeille.
30§ Venekunta sitoutuu noudattamaan näitä runkosääntöjä maksamalla osallistumismaksun mihin hyvänsä Kilpailuun.
31§ Häme-cupin vuoden 2018 15 parasta
venekuntaa kutsutaan vuoden 2019
Vetouistelun Suomen mestaruuskilpailuun (jäljempänä SM-kilpailu).
Sijoille 1-15. Häme-cupissa sijoittuneiden 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 oikeutettuja vuonna 2018 varasijoille
16-25 Häme-cupissa sijoittuneet
vene-kunnat
sijoittumisjärjestyksessä.

XXXI

1. kilpailussa ilmoittautumisen yhteydessä.
Erikseen maksettuna kunkin Kilpailun osal1§
Joukkue muodostuu enintään kolmesta listumismaksu on 50 € venekunnalta. Koko
Häme-cupin joukkuekilpailun ennakko-osalvenekunnasta. Joukkueen vastuulliselistumismaksu on 250 € ja erikseen maksetna henkilönä toimii joukkueen nimeätuna 50 € joukkueelta per Kilpailu.
män venekunnan kippari. Venekunta
Kilpailun järjestäjällä on oikeus korottaa
voi osallistua kauden aikana useaan
osallistumismaksua käteismaksajien osalta,
eri joukkueeseen, kuitenkin niin, että
ei koske ennakkoon maksaneita. Hämevenekunta voi
kuulua vain yhteen
joukTAMPEREEN
KYLPYLÄSSÄ
NAISTENLAHDESSA
7.7.2018 KLO 15-22
cupin ennakko-osallistumismaksut
kueeseen kussakin kilpailussa.
suoritetaan
tilille
2§
Joukkueen osallistumisesta Kilpailuun
NORDEA FI79 1159 3000 10
. 19 40
on tehtävä ilmoitus kilpailukansliassa
muista
käytää
viitettä
1234,
merkitsethän
ennen Kilpailun alkua. Ellei ilmoitusta
viestikenttään myös kipparin nimi ja mahdollinen
tehdä, joukkueen tulosta ei huomioida
HC-numero. Kipparin kilpailunumero on sama
siinä Kilpailussa. Joukkueessa kilpaiLAHJAKORTTI
Holiday
Tampereen
kuin edellisen
vuoden Club
Häme-cupissa
lukuun
levan venekunnan on osallistuttava
kylpylässä
ottamatta
kokonaispisteissä
25
parhaan
myös henkilökohtaiseen kilpailuun.
+ Ursuit
MPS-puku
ja Dometic
joukkoon
sijoittuneita
kippareita,kylmäarkku
joiden kil3§
Häme-cup palkitsee joukkuekilpailun
pailunumero
on
edellisen
vuoden
sijoituksen
kolme parasta joukkuetta jokaisessa
mukainen numero. Kilpailuista on nähtävissä
Kilpailussa. Kauden lopussa palkitaan
lisätietoja Internet-osoitteessa
kolme parasta joukkuetta.
http://www.hamecup.com.
1. PALKINTO:
SIJAT 4–5 SEKÄ
4§
Joukkueen kilpailusijoitus määräytyy
JOUKKUEKILPAILUSÄÄNNÖT:

SUURIMMAN KALAN
PALKINTO

Meiltä kaikki
2. PALKINTO:
veneilyyn ja
URSUIT SEAHORSE PELASTAUTUMISPUKU
3. PALKINTO:
vapaa-aikaan!
Meillä
ULTRAFLEX
TRIMMILEVYSARJA
sen muodostamien
venekuntien kip-

TASAKYMPIT 10 JA 20 SIJA

MUISTA HÄME-CUPIN KILPAILUNUMEROSI
pareiden yhteenlaskettujen Pisteiden
PALKITAAN LAADUKKAILLA
Jokainen kippari saa edellisen vuoden kilperusteella. Joukkuepisteitä jaetaan
TAVARAPALKINNOILLA.
pailunumeronsa.
Kilpailunumero on kippari-/
viidelletoista parhaalle joukkueelle
varakipparikohtainen
ja säilyy vuodesta
seuraavasti
(1. sijaja15p,
2. sija
14p,
RAYMARINE
kaikuluotain
URSUK
automaattiliivit
toiseen, ellei kippari sijoitu kokonaispisteissä
appaa
jne.). Joukkueen sijoitus Häme-cupin
25 parhaan joukkoon tai jätä osallistumatta
aina
joukkuekilpailussa sijoitus määräytyy KISA-AIKATAULU:
ILMOITTAUTUMINEN:
vähintään yhden kilpailukauden kaikkiin Kiljoukkueen kuuden parhaan Kilpailun
Osallistumismaksu 50 € /venekunta
12.00
Ilmoittautuminen
alkaa
pailuihin.
Kilpailunumero tarvitaan
ilmoittauyhteenlasketun pistemäärän perusteel6.7.2018 mennessä tilille:
14.00
Kipparikokous
tuessa
Kilpailun
kansliassa.
Numeron
perusPisteiden
Näsinla.
Uistajat
ry. mennessä tasan, 1. sijoi- 14.30
Siirtyminen
kilpailualueelle
teella
kipparin
ja
hänen
venekuntansa
tiedot
tusten,
2. sijoitusten, jne. lukumäärä
Nordea
FI2014573000101980
15.00
Näsin Uistelu 2018 alkaa
löytyvätNäsin
nopeasti,
eikä2018
aikaa
kulu turhaan
Muista
merkitä
viitenumero:
10016 menee 22.00
Uistelu
päättyy
määrää
sijoituksen.
Jos sijoitus
etsiskelyyn.
Kilpailunumero
on myös samalla
Punnitusjono
suljetaan
edelleen tasan, arpa määrää sijoituk- 22.30
ässä on hyvät apajat. Meiltä saat
venekunnan
kalastuslupa
kilpailupäivänä
sen. Arvonnan suorittaa Häme-cupin
KILPAILUKALAT: Järvitaimen, järvilohi,
eneen nälkään.
Kesäterassin KÄYTTÖ SALLITTU
TÄKYRAKSIN
kilpailualueella,
joten sen tulee olla näkyvällä
ahven,
kuha, hauki
viimeisen
Kilpailun tuomarineuvosto.
ssiä
re
st
än
m
m
anojuomia laajasta
Vähe valikoimasta.
paikalla
veneessä
ja luettavissa kauempaaJoukkuekilpailussa
ei jaeta osallistuiloa!
KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ: NÄSIN UISTAJAT RY
– enemmän saunat
virkistävät ja rentouttavat,
ja
kin, esim. veneen kyljessä. Numeron näkymispisteitä.
INFO:
www.nasinuistajat.fi,
oa ja mieltä.
tulkita
facebook.com/YCTampere
Juhavoidaan
Pölkki 040
566Kilpailun
6584 keskeyt5§
Muilta osin joukkuekilpailussa
noudate- mättömyys
tämiseksi,
jolloin
se
aiheuttaa
kilpailusuoritaan Häme-cup
2018 runkosääntöjä.
KILPAILUN
JÄRJESTÄJÄ
OIKEUDEN
PALKINTOJEN MUUTOKSIIN
llissa Venevalikoimaamme
kuuluvat
Yamarin, Finnmaster,PIDÄTTÄÄ
Buster, Suvi, Zodiac,
tuksen hylkäämisen. Kilpailunumerotarran
TG-Boats sekä JSi-venetrailerit ja käytetyt veneet. Meiltä löydät myös
repeytyessä, kuluessa lukukelvottomaksi tai
moottoripyörät,
mönkijät, mopoautot,HÄME-CUPIIN
lumilingot ja puutarhakoneet.
NÄIN ILMOITTAUDUT
KILPAILUN
Ja tietysti ajovarusteet sekä huolto- ja varaosapalvelut.
Tervetuloa! PÄÄYHTEISTYÖKUMPPANIT:
veneen vaihtuessa, Järjestäjiltä saa uuden
numerotarran.
assic Pizza
Koko Häme-cupin ennakko-osallistumisPuh. 010 281 1000

5 (Sarankulma)
maksu on 280 € venekunnalta.Patamäenkatu
Osallistumisyamaha-center.fi/tampere
maksu on maksettava 6.5.2018 mennessä.
n lämmöstä
Ennakkoon koko cupin osallistumismaksun
maksanut venekunta saa bonuksena +5
(viisi) pistettä venekunnan cup-kokonaise
tulokseen. Ennakkoon maksaneiden venefi
kuntien pitää esittää tosite maksusta cupin

TIEDUSTELUT
Puheenjohtaja Ville Kuoppu
p. 040 846 5459
Sihteeri Ville Lappalainen p. 0443443867
Häme-cup-info ja tulokset Internet-osoitteesta
http://www.hamecup.com

Uudet Jeepit, Fiatit ja Alfa Romeot Pirkanmaalla myy



 
  

 






 

www. levoranta.fi

MEIDÄN KAUTTA
VESILLE!

Uudet ja käytetyt veneet, sekä
välitysmyynti.
Teollisuustie 28, 35300 Orivesi I Puh. 03 359 9200
venemyynti@venemyynti.net I venemyynti.net

