NIPPON –UISTELU

LAUANTAINA 8.9.2018 KLO 10-17

Kilpailualueena Roine ja Längelmävesi Kangasalla
Kilpailukeskus: Mobilia, Kustaa Kolmannen tie 75 Kangasala
Aikataulu
Ilmoittautuminen
Kipparikokous

Klo
7.00 – 9.00
9.00

Kilpailu alkaa
Kilpailu päättyy

klo 10.00
klo 17.00

Punnitus alkaa
Punnitusjono sulkeutuu
Palkintojenjako

klo 16.00
klo 17.30
n. 18.30-19

Siirtymäaika 45 min

Siirtymäaika 30 min

Yhteystiedot
Valvontavene 1
Kilpailun johto

Puhelinnumero
041-5359 567
040-701 8475

Hätänumero

112

Parkkipaikat:
Kirjastotalon tausta
Tanssipaikan parkkipaikka

Kilpailun säännöt
1§
2§
3§
4§
5§
6§
7§

8§
9§

Kilpailuaika on lauantai 8.9.2018 klo 10-17
Kilpailukeskus sijaitsee Mobilian alueella, josta tapahtuu lähtö ja jossa suoritetaan punnitus.
Kilpailualue on merkitty kisakarttaan. Kisavesistöinä toimivat Roine ja Längelmävesi.
Kalastukselta kielletyt alueet on merkitty punaisella kisakarttoihin. Vene tai mikään
uisteluväline ei saa ylittää kieltoalueen rajaa kalastustilanteessa.
Rantautuminen on sallittua ainoastaan kilpailukeskuksen rannassa, pois lukien hätätilanteet.
Hätätilanteessa rantautumisesta on viipymättä ilmoitettava valvontaveneelle.
Valvontaveneiden yhteystiedot ovat ylhäällä.
Lähin sallittu uisteluetäisyys asutettuun rantaan on 150 metriä. Lähin sallittu uisteluetäisyys
seisoviin pyydyksiin on 50 metriä. Etäisyys mitataan lähimmästä uisteluvälineestä.
Vapojen suurin sallittu lukumäärä on kahdeksan (8). Vieheiden määrää tai uistelussa
käytettäviä apuvälineitä ei ole rajoitettu.
Punnitukseen saavutaan ainoastaan erikseen merkityn laiturin ja kulkureitin kautta.
Rantautuminen punnitusalueen ulkopuolelle katsotaan keskeyttämiseksi ja järjestäjällä on
oikeus estää maitse punnitukseen saapuminen. Kilpailijan tulee olla punnitusjonossa
viimeistään klo 17.30. Punnitusjonoksi luetaan myös laituriin pääsyä odottaminen jonossa
kilpailukeskuksen kohdalla. Punnitusalue on merkitty kisakarttaan.
Kalat punnitaan suolistamattomina. Kala ja sen niska tulee olla katkaisematta. Kidusten on
oltava kiinni kalassa. Järjestäjä ei ole velvollinen punnitsemaan virheellisesti käsiteltyä kalaa.
Kilpailukalat ja alamitat sekä kertoimet:
Kalalaji
Hauki
Kuha
Ahven

Alamitta
55 cm
46 cm
25 cm

Kerroin
1
3
5

Yli yhden (1) senttimetrin alamittaisen kalan tuominen punnitukseen aiheuttaa koko
kilpailusuorituksen hylkäämisen.
10 §
11 §
12 §

13 §
14 §

Jokaista kalalajia saa tuoda punnitukseen enintään viisi (5) kappaletta.
Pisteiden mennessä tasan, sijoituksen ratkaisee ensisijaisesti kalojen lukumäärä ja
toissijaisesti arpa.
Kilpailukortti on ehdottomasti palautettava punnituspaikalle/kisakeskukseen.
Puuttuva kilpailukortti tulkitaan kadonneeksi kilpailijaksi. Palauttamatta jättämisestä
aiheutuvat etsintäkulut voidaan periä asianomaiselta kilpailijalta. Kilpailun keskeyttämisestä
voi ilmoittaa valvontaveneelle puhelimitse. Luvallinen keskeyttäminen astuu voimaan, kun
valvontavene kuittaa keskeytysilmoituksen saapuneeksi puhelimitse tai tekstiviestillä.
Palkintojen jako alkaa protestiajan (15 min) päätyttyä.
Muilta osin noudatetaan Häme-Cup 2018:n runkosääntöjä.

