ILMOITTAUTUMINEN KILPAILUUN
•
•
•

Mene osoitteeseen -> www.predator.fi
Valitse ”Jigi Cup”
Kirjaudu sisään Google-tunnuksilla

Samaan palveluun lisätään myös kalakuvat kisassa. Ohje erikseen ”Saaliskuvan ilmoittaminen”.
•
•

Valitse kohta ”Joukkue”
Päivitä joukkueen tiedot

Huom. lisää kohtaan ”Joukkueen nimi” venekuntasi Häme-cup -numero, mikäli teillä on sellainen.
Kun joukkuetiedot ovat tallennettu:
valitse ”Kilpailut”
paina kohdasta Vetouistelu 2.0 ”Osallistu”

KISAMAKSU
Kisamaksu 60 € maksetaan etukäteen Hietamerta ry:n tilille FI28 5403 0720 0933 29
perjantaihin 11.9. mennessä. Viestiin kipparin nimi ja mahdollinen Häme-cup
kilpailunumero. Kuitti maksusta toimitetaan tekstiviestillä numeroon 045-870 5096.

SAALISKUVAN OTTAMINEN
Saadusta, kisamitallisesta kalasta, otetaan kaksi valokuvaa, jotka ovat laadultaan sellaisia, että kalan pituus ja
venekunnan numero käyvät riittävän hyvin selväksi.
Kuvissa tulee näkyä vähintään:
•

KALA VASEN KYLKI KUVATTUNA. KALA ON MOLEMMISSA KUVISSA SELLAISESSA VAKAASSA
ASENNOSSA, ETTÄ SE VOIDAAN TULKITA SAMAKSI KALAKSI.

•

KALAN PITUUS MITTALAUDALTA TULKITTUNA.

•

KALASTAJAN/VENEKUNNAN KILPAILUKORTTI, JOSTA NUMERO ON SELVÄSTI TULKITTAVISSA
MOLEMMISSA KUVISSA

Otettavat kuvat:
1. Valokuva, jossa kalastaja tai venekuntaan kuuluva henkilö pitää kalaa kädessään. Kalan vasen kylki
näkyy kameralle. Kuvassa näkyy tämän lisäksi kilpailukortti.
Kalaa voidaan pitää kädessä monella tavalla. Pääasia on, että kala ja kilpailukortti näkyvät selvästi.

Voit esimerkiksi pitää kalaa suusta yhdellä kädellä kiinni ja toisella kädellä osoittaa kilpailukorttia kameralle.
Mikäli kala on suuri, voit kannatella sitä kahdella kädellä ja pitää kilpailukorttia suussa tms. Kilpailukortti voi
toki olla vaikka kiinnitettynä johonkin tai toisen kalastajan kädessä, kunhan se on selvästi esillä.
2. Valokuva, jossa kala lepää mittalaudan päällä, vasen kylki kameraan päin. Kalan nokka on asetettu
mittalaudan päätyyn kiinni. Kala lepää mittalaudalla suorassa, jotta valokuvasta voidaan tulkita pituus
selvästi. Kilpailukortti asetetaan samaan kuvaan näkyviin.

SAALISKUVAN ILMOITTAMINEN
Saaliskuva ilmoitetaan osoitteessa www.predator.fi
•

Valitse kohta ”Lisää kala”

•

Syötä kalan pituus senttimetreinä (pyöristäen alaspäin esim. 37,8 cm pitkä kala ilmoitetaan 37
cm)
Syötä kalan laji
Lataa saaliskuvat 2 kpl (mittalautakuva sekä kalan kannattelukuva).
Paina ”lähetä”
Odota, että saaliskuvat latautuvat järjestelmään otsikon perään tulee vihreä hyväksymismerkki

•
•
•
•

HUOM. Mikäli kuvat poistuvat, kuvissa on jotain väärin ja tulospalvelu on hylännyt ne, otsikon
perään tulee punainen merkki. Lataa tällöin uudet kuvat (kokonaan uusi saalisilmoitus), joissa
kalat on aseteltu oikein kuvausohjeen mukaisesti.
Venekunnan lisätyt kalat näkyvät kohdassa ”Joukkueen kalat”.
TULOSPALVELU
https://www.predator.fi/tulokset.html
Tulokset päivittyvät palveluun reaaliaikaisesti.
Viimeinen tunti on ns. pimeä tunti, jolloin tulokset eivät päivity.
Lopulliset tulokset päivittyvät siirtymäajan jälkeen klo 17.30, jonka jälkeen alkaa 30 min protestiaika.

