Tappajahauki – uistelu 24.8.2019 (HUOM! Uusi kilpailukeskus, Toijalan Satama)
KIPPARIKOKOUS 10.15
1. Kilpailuaika on 11.00 - 17.00.
2. Plaanarit ja vieheet saa laskea veteen klo 11.00, Vieheet ja plaanarit oltava pois vedestä klo 17.00,
17.45 oltava kilpailukeskuksessa, punnitusjono suljetaan.
3. Kilpailu käydään viiden kalan kilpailuna (5 / laji).
Kilpailukalat ja niiden alamitat:
HAUKI 60 cm kerroin 1,

KUHA 45 cm kerroin 2,

AHVEN 25 cm , kerroin 5

Suurimman kalan kilpailussa punnitaan jokaisesta venekunnasta vain suurin kala. Yli 10mm
kilpailumittaa lyhyempi kala aiheuttaa koko kilpailusuorituksen hylkäämisen. Kalan väkivaltainen
käsittely kielletty!
4. Kalat punnitaan SUOLISTAMATTOMINA ja PISTETTYNÄ! Kiduskannat kiinni kalassa
5. Kalat jäävät kisan järjestäjille, jotka suorittavat kalojen jälkitarkastuksen.
6. HEITTOUISTELU ON KIELLETTY. Heittelyä harjoittava venekunta suljetaan kilpailusta.
7. Vieheet laskettava pyyntiin.
8. Vaparajoitus 10 vapaa. Plaanarit sallittu. Plaanareiden max etäisyys 25 m puolellaan.
9. Vavat pidettävä VAPATELINEISSÄ uistelun aikana.
10. Kaikki paikat jossa normaali uistelu vavat vapatelineissä ei ole mahdollista ovat kiellettyjä.
11. Uistelu 50 metriä lähempänä mökkirantoja on kielletty!
12. Veneen miehistön muodostavat kippari ja miehistö jonka lukumäärää ei ole rajoitettu
13. Kilpailun päätyttyä kalat tuodaan punnitukseen suoraan veneestä, kilpailun järjestäjän osoittaman
laiturin kautta. Rantautuminen katsotaan kilpailun keskeyttämiseksi ja järjestäjillä on oikeus estää maitse
kalojen punnitukseen tuominen. Järjestäjä avustaa yksin uistelijoita punnituksessa.
14. Kilpailuveneiden minimietäisyys kaikista vesikulkuneuvoista kilpailun aikana on 10 metriä.
Hätätila pois lukien.
15. Rantautuminen on sallittua vain kilpailukeskuksessa tai valvontaveneen läsnä ollessa.
16. Kilpailuveneen tulee olla varustettu asetuksen mukaisilla turvavälineillä. Kilpailijat kilpailevat
omalla vastuullaan ja ovat vastuussa sääntöjen noudattamisesta. Järjestäjillä on oikeus estää puutteellisesti
varustetun veneen osallistuminen kilpailuun.
17. Järjestäjillä on oikeus tarkistaa kilpailuveneet kilpailupaikalla ja milloin tahansa kilpailun aikana.
18. Kilpailun tuomariston muodostavat kilpailun johdon valitsemat henkilöt sekä kaksi arvottua veneen
kipparia.
19. Protestit näitä sääntöjä koskevia rikkomuksia vastaan on jätettävä 15 minuutin kuluessa punnituksen
päättymisestä. Protestimaksu on 50 € ja se palautetaan jos protesti hyväksytään. Muut tuloslaskentaa
koskevat huomautukset on esitettäväviimeistään 15 minuutin kuluessa tuloslistan julkaisun jälkeen.
20. Punnitustuloksen ollessa sama ratkaisee suurempi kala sijoituksen, tämän jälkeen arpa.
21. Järjestäjillä ei ole velvollisuutta palkintojen jälkitoimitukseen, mikäli kilpailija on poistunut paikalta.
22. Kilpailun tuomariston päätöksistä ei voi valittaa.
Muiltaosin noudatetaan Hämecupin sääntöjä
Kilpailun johto
040 7083 604  Keskeyttämis- / kotiutumisilmoitukset tekstiviestillä!
Järvipelastajat
040 7482 300
Ensiapu  kilpailukeskuksessa ensiaputarvikkeet

