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EASY FISHING – KUHANUISTELUKILPAILU 2022 

on vetouistelun Häme -cupin 2. osakilpailu vuonna 2022 
 

INFO: 

• Kilpailun järjestäjä on Easy Fishing Oy. 

• Kilpailun johtajana toimii Ilkka Keinänen puhelin 044–9100910. 

• Kilpailukeskuksena toimii Pappilanniemen kurssikeskus (Sääksmäen seurakunta), 

Pappilanniemi 51, 37700 Sääksmäki: 

Pappilanniemi Course Center - Google Maps 

Opastus tieltä 130 (Rapolantie) kilpailukeskukseen. 

• Pappilanniemen aluekartasta löytyy kilpailukeskusalueen pysäköinti-, rantautumis- 

ja punnitusreittitiedot (liite 1). 

• Kilpailualueena on Vanajanselän kalastusalueen yhtenäislupa-alue (tarkentuu 

kipparikokoukseen mennessä). Huomioitava vesialueet, jotka eivät kuulu 

kilpailualueeseen. 

6332.pdf (vanajanselankalatalousalue.fi) 

• Kilpailukanslia avautuu Pappilanniemessä lauantaina 2.7. klo 08:00. 

• Kipparikokous lauantaina 2.7. klo 10:00 kilpailukeskuksessa, jota ennen jokainen 

venekunta on ilmoittautunut ja noutanut kilpailukortin kilpailukansliasta. 

• Osallistumismaksu ennakkoon maksettuna, viimeistää 27.6.2022 on 55,00 € / 

venekunta. Maksu suoritettava tilille: Easy Fishing Oy FI64 1745 3000 2647 80. 

Viestikenttään merkittävä kipparin suku- ja etunimi. Kuittikopio on esitettävä 

kilpailukansliassa viimeistään tuntia ennen kipparikokousta. 

• Kilpailun peruuntuessa, osallistumismaksu palautetaan maksajan tilille. 

• Osallistumismaksu kilpailukansliaan maksettuna, viimeistään tuntia ennen 

kipparikokouksen alkua on 65,00 € / venekunta. Kilpailukanslia maksuvälineenä käy 

käteinen / kortti. 

• Joukkuekilpailumaksu 50,00 € / venekunta / osakilpailu. 

• Lähtö/paluuliikenne: Kilpailukeskuksessa EI ole veneiden laskuramppia. 

Kilpailukeskuksessa on mahdollisuus pysäköidä ja säilyttää autoa sekä traileria 

kilpailun ajan. Rantautuminen on mahdollista aluekarttaan merkityllä alueella 

kipparin vastuulla (liite 1). 

• Vanajaveden laskuluiskia (maksullinen / ilmainen) on merkitty liitteeseen 1.  

• Kilpailussa ei ole yhteislähtöä. Venekunnat voivat lähteä siirtymäajan alkaessa 

mistä tahansa liikkeelle. 

• Turvallisuus: Pappilanlahdella (punnituslaituri) max. nopeus 9 km/h ja aaltovaikutus 

on minimoitava. Huomioitava muu vesiliikenne sekä uimarit, sup-lautailijat jne. 

• Ekologisuus: Roskat on tuotava maihin punnitusalueella oleviin roskiksiin. 

Muovipusseja ei jaeta. Paperisia karttoja jaetaan vain tarvitseville. 

• Puntarille tuotavat, järjestäjälle jäävät kalat on pidettävä jatkojalostuskelpoisina ja 

ne on säilytettävä kylmässä. Kilpailukeskuksessa on saatavilla jääpaloja/hilettä 

venekuntien käyttöön.  

https://www.google.fi/maps/place/Pappilanniemi+Course+Center/@61.1881535,24.0555593,15.25z/data=!4m8!1m2!2m1!1smaps!3m4!1s0x468ef1c63de88041:0x73f69db4bc4a332b!8m2!3d61.1875834!4d24.0626777
https://vanajanselankalatalousalue.fi/vanajanselankt/attachments/vanajanselankt/text_editor/6332.pdf?name=Vanajansel%C3%A4n%20kalatalousalueen%20yhten%C3%A4islupa%20alue2021
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SÄÄNNÖT: 

 

Kilpailussa noudatetaan VETOUISTELUN HÄME-CUP RUNKOSÄÄNTÖJÄ (RS) 

Hame_Cup_2022.pdf (hamecup.com) sekä alla mainittuja, tarkentavia 

kilpailukohtaisia sääntöjä (RS § +): 

 

1. Harjoitteluaika, joka ei sisälly kilpailulupaan päättyy perjantaina 1.7. klo 21:00. 

2. Kilpailu on yksipäiväinen: lauantai 2.7.2022 klo 11:00 – 19:00. 

3. RS 4§ + Kipparikokous on lauantaina 2.7. klo 10:00 kilpailukeskuksessa. 

4. Ennen kilpailuajan alkua ja kilpailuajan loputtua on puolen tunnin (1/2 h) siirtymät. 

5. RS 10§ + Kilpailukortti on palautettava kilpailukeskukseen (myös tyhjä) tai kisan 

keskeytys on ilmoitettava puhelimitse (044–9100910). 

6. RS 11§ + Kilpailun loputtua, siirtymäajan päättyessä kilpailuveneiden on oltava 

Pappilanlahden alueella, max. 9 km/h nopeusrajoitusalueella. Punnitusjonolaiturilta 

on oltava näköyhteys kilpailuveneeseen. Mittaus- ja punnituspaikalle on opastus ja 

sinne siirrytään vain punnituslaiturin kautta (yksi henkilö / venekunta). Punnitusjono 

avautuu klo 18:00, tunti (1 h) ennen kilpailun päättymistä. 

7. RS 12§ + Kilpailussa hyväksyttävä kala on kuha, jonka kilpailualamitta on 50,0 cm. 

Venekunnan kilpailun kokonaistulos lasketaan kahdeksan (8) kuhan (suolistamaton) 

yhteispainon mukaan. Kilpailukalat on tainnutettava ja verestettävä kiduksista - EI 

kurkusta. 

8. RS 13§ + Mittauspaikalla ja punnitusjonossa saa olla vain yksi henkilö / venekunta. 

Punnitusjono sulkeutuu lauantaina 2.7. klo 19:30. 

9. RS 15§ + Plaanarikelkkojen maksimietäisyys veneestä on 25 m. Merkityt pyydykset 

ja mökkirannat on ohitettava vähintään 50 metrin etäisyydeltä. 

10. RS 18§ + Järjestäjällä on oikeus tarkastaa kilpailuun osallistuvat veneet ennakkoon 

kilpailupäivän alussa. Tarkastuksen yhteydessä kilpailuveneestä / miehistöltä 

löydetyt, kilpailussa hyväksyttävät kalat aiheuttavat kilpailusta poissulkemisen. 

11. RS 19§ + Ensiapupiste sijaitsee kilpailukeskuksessa kanslian / punnituspaikan 

yhteydessä puhelin 050-4460070. 

12. RS 21§ + Jokaisen venekunnan on ilmoitettava kilpailukansliaan veneessä 

käytettävä puhelinnumero ja yhteystiedot. 

Kilpailun aikainen rantautuminen (pl. hätätapaukset) on sallittu ainoastaan 

kilpailukeskuksessa Pappilanniemessä (punnituslaituri) tai erikseen kilpailua 

valvovien tuomariveneiden tai kilpailunjohtajan luvalla (044–9100910).  

13. RS 22§: Jokaisen kilpailuveneessä olevan henkilön nimi on ilmoitettava 

kilpailukansliaan ja jokaisella kilpailuveneessä olevalla, 18–64-vuotiaalla on oltava 

KALASTONHOITOMAKSU 2022 suoritettuna. 

14. Joukkue-, juniori- ja pisin kala -kilpailuissa noudatetaan Häme-Cup 2022 

runkosääntöjä (RS). 

15. Kilpailuveneen kippari vastaa hyvien merimiestapojen ja vesiliikennesääntöjen 

noudattamisen lisäksi Häme-cupin poikkeusjärjestelyjä 2022, yleisten Covid-19 

suositusten / määräysten noudattamista. 

 

http://www.hamecup.com/2022/Hame_Cup_2022.pdf
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LIITE 1: 

 

ALUEKARTTA (Oikeus muutoksiin pidätetään) 

 

 

 

VANAJAVEDEN KALATALOUSALUEEN YHTENÄISLUPA-ALUE (alustava / tarkentuu) 

VENEENLASKUPAIKKOJA VANAJAVEDELLÄ (Varmista mahdollinen käyttömaksu) 

 


