
 

 

NIPPON –UISTELU  
LAUANTAINA 20.8.2022 KLO 10-17 
Kilpailualueena Roine ja Mallasvesi Kangasalla 
Kilpailukeskus: Mobilia, Kustaa Kolmannen tie 75 Kangasala 
Kilpailun järjestäjänä toimii Längelmäveden Uistelijat ry 

 
Aikataulu Klo  Yhteystiedot Puhelinnumero 
Kipparikokous 
 
Ilmoittautuminen 
Siirtymäaika klo 9-10 

pe klo 20.00 
facebook/youtube 
7.30 – 9.00 
 

 Kilpailun johto 
Hätänumero 

       040-846 5459 
112 

  Kalalaji Alamitta Kerroin 
Kilpailu alkaa klo 10.00  Hauki 55 cm 1 
Kilpailu päättyy klo 17.00  Kuha 46 cm 3 
Siirtymäaika 45 min  Ahven 25 cm 6 
Punnitus alkaa klo 16.00     
Punnitusjono sulkeutuu 
Palkintojenjako  

klo 17.45 
n. 18.30-19 

  

 
Osallistumismaksu on 50 € / venekunta.  
Paikan päällä käteissuoritus tasarahana. 
 
 
 
Kilpailun säännöt 
 
1 § Kilpailun nimi on Nippon-uistelu, jonka vastuullisena järjestäjänä toimii Längelmäveden Uistelijat ry. 

2 § Kilpailuaika on lauantai 20.8.2022 klo 10.00-17.00. 

3 § Kilpailumaksu on 50 € / venekunta. 

4 § Kilpailukeskus sijaitsee Mobilian alueella, josta tapahtuu lähtö ja jossa suoritetaan punnitus.  

5 § Kilpailualue on merkitty kisakarttaan. Kisavesistöinä toimivat Roine ja Mallasvesi. Kalastukselta kielletyt 

alueet on merkitty punaisella kisakarttoihin. Vene tai mikään uisteluväline ei saa ylittää kieltoalueen 

rajaa kalastustilanteessa. 

6 § Kilpailualueelta poistuminen katsotaan keskeyttämiseksi ja kilpailusuoritus hylätään (pl. kilpailualueiden 

välissä olevien kieltoalueiden ylittäminen siirtyessä). Kilpailua valvovat sekä merkityt, että 

merkitsemättömät valvontaveneet. Rantautuminen on sallittua ainoastaan kilpailukeskuksen rannassa, 

pois lukien hätätilanteet. Hätätilanteessa rantautumisesta on viipymättä ilmoitettava kilpailun johdolle. 

7 § 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 17.45. Punnitusjonoksi 

luetaan myös laituriin pääsyä odottaminen jonossa kilpailukeskuksen kohdalla.  

8 § Lähin sallittu uisteluetäisyys asutettuun rantaan on 150 metriä. Lähin sallittu uisteluetäisyys seisoviin 

pyydyksiin on 50 metriä. Etäisyys mitataan lähimmästä uisteluvälineestä. 

9 § Veneiden minimietäisyys toisistaan kilpailu- ja siirtymäaikana on 10 m. 

10 § Vapojen suurin sallittu lukumäärä on kymmenen (10). Vieheiden suurin sallittu lukumäärä on 

kaksikymmentä (20). Täkyraksin käyttö on sallittua. Nk. jäykkä takila lasketaan vavaksi. 

11 § Pyyntitavoista on sallittu ainoastaan vetouistelu ja vieheet on laskettava pyyntiin. 

12 § Kaikki alamittaiset kalat on vapautettava niiden kunnosta riippumatta kalastuslain mukaisesti. 

13 § Kalat punnitaan suolistamattomina. Kalan kurkku ja sen niska tulee olla katkaisematta. Kidusten on 

oltava kiinni kalassa. Järjestäjä ei ole velvollinen punnitsemaan virheellisesti käsiteltyä kalaa. 

14 § Kilpailukalat jäävät järjestäjälle. 

 



 

15 § Kilpailukalat ja alamitat sekä kertoimet:  

Kalalaji  Alamitta Kerroin 

Hauki   55 cm      1 

Kuha   46 cm      3   

Ahven   25 cm      6 

 

Yli yhden (1) senttimetrin alamittaisen kalan tuominen punnitukseen aiheuttaa koko kilpailusuorituksen 

hylkäämisen. 

16 § Kaloja saa tuoda punnitukseen yhteensä enintään kaksitoista (12) kappaletta. Tähän 

enimmäismäärään voi lukeutua kaikkia kisakalalajeja valinnainen määrä tai enimmäismäärä voi koostua 

esim. yhdestä kalalajista pelkästään. Punnittavat kisakalat on valittava ennen mittaus- ja 

punnituspisteelle saapumista. 

17 § Pisteiden mennessä tasan, sijoituksen ratkaisee ensisijaisesti kalojen lukumäärä ja toissijaisesti arpa. 

18 § 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. 

19 § Palkintojen jako alkaa protestiajan (15 min) päätyttyä. 

20 § 18-64 -vuotiailla kilpailijoilla on oltava voimassa oleva valtion kalastuskortti.  

21 § Kilpailuveneiden tulee olla varustettu veneliikennelain ja asetusten mukaisilla turvallisuusvarusteilla. 

Kilpailijat kilpailevat omalla vastuullaan. 

22 § Järjestäjällä on oikeus perua tai siirtää kilpailu. 

23 § Järjestäjällä on oikeus tarkistaa kilpailuveneet. 

24 § Kilpailun palkinnot ovat saajilleen veronalaista tuloa. 

25 § Palkintojenjaossa on läsnäolovelvollisuus palkintojen lunastamiseksi. Mikäli palkittava venekunta ei ole 

paikalla, palkinto siirtyy jaettavaksi tuloksissa seuraavalle. 

26 § Muilta osin noudatetaan Häme-Cup 2022:n runkosääntöjä. 

 

 


