Linnanveto 2020
8.8.2020 10:00 – 18:00
Kilpailu järjestetään Kyrönniemen urheilukentän tuntumassa. Rantautumisalueena käytetään
kaupungin venelaiturin ja uimarannan välistä rantaa sekä uimarantaa.
Kilpailukeskus, punnitus ja palkintojenjako pidetään uimarannan parkkialueella.
Autojen ja venetrailereiden parkkipaikkana käytetään kyrönniemen hiekkakenttää.

Linnanveto 2020 – kilpailusäännöt
• Kilpailu alkaa lauantaina 8.8.2018 klo 10:00 ja päättyy klo 18:00 ja
Kilpailussa on alussa ja lopussa 30 minuutin siirtymäaika. Lähtö kilpailukeskuksesta
tapahtuu 9:30 ja veneiden on oltava takaisin rannassa viimeistään 18:30.
• Kilpailussa kilpaillaan seuraavista palkinnoista
• Suurin kalasaalis pisteytettynä – 5 parasta palkitaan
• Suurin yksittäinen venekuntakohtainen kuha – 3 suurinta palkitaan
• Suurin yksittäinen venekuntakohtainen hauki – suurin palkitaan
• CUP-pisteet jaetaan suurimman pisteytetyn kalasaaliin mukaan
• Palkintojenjaossa arvotaan lopuksi kaikkien paikalla olevien venekuntien kesken
Savonlinnan urheilukalastajien haukitalkoilla hankkima erikoispalkinto 300€. Kilpailukortti
toimii arpana, joten muistathan palauttaa sen.
• Kilpailukeskus ja lähtöpaikka on Savonlinnan kyrönniemen urheilukentän uimaranta.
• Kilpailualue on Savonlinnan viehekalastusalue.
• Kilpailijalla on oikeus rantautua ainoastaan lähtöpaikkaan.
• Kilpailija hylätään, jos hän rantautuu muualle tai uistelee kilpailualueen ulkopuolella.
Siirtymän aikana kilpailualueen rajan ylittäminen on sallittu.
• Pyyntitavoista on sallittu vetouistelu moottorivoimalla. Heittouistelu on kielletty.
• Yksi kilpailuvene on yksi venekunta. Miehistön lukumäärää ei rajoiteta.
• Venekuntaa kohti saa olla pyynnissä kymmenen (10) vapaa yhtä aikaa. Kutakin siimaa
kohti saa olla korkeintaan kaksi viehettä, jonka koukkujen lukumäärää ei rajoiteta.
• Erilaisten painojen, syvääjien, takiloiden, kelluttimien, planaarin ja etuhoukuttimien
käyttö on sallittu. Lämpömittareiden, kaikuluotaimien ja muiden elektronisten
apuvälineiden sekä puhelimen käyttö sallittu. Luonnollisten syöttien ja täkyraksin käyttö
on sallittu.
• Kilpailijoilla oltava valtion kalastuskortti, myös miehistöllä. Kilpailijat osallistuvat
kilpailuun omalla vastuullaan.
• Kilpailuveneen tulee täyttää lain asettamat vaatimukset varusteiltaan. Kilpailijoilla tulee
olla kelluntavälineet.
• Protestin jättöaika on 15min. ilmoitettavasta punnituksen päättymisestä. Protestimaksu
on 40€, jota ei palauteta. Protestin käsittelee tuomarineuvosto, jonka päätöksestä ei voi
valittaa.

• Kalojen alamitat ja kertoimet ovat seuraavat:
Hauki 50cm, kerroin 1
Kuha 45cm, kerroin 4
Ahven 25cm, kerroin 4
Muut kalat 30cm, kerroin 1
Vuoksen vesistön järvilohikantojen suojelemiseksi ja uuden kalastuslain
mukaisesti taimen/järvilohi eivät ole kilpailukaloja.
• Kalat punnitaan kurkku katkaistuna ja pyöreinä (ei suolistettuna). Kalaa ei saa
väkivaltaisesti venyttää. Kalat on pistämisen jälkeen säilytettävä kylmässä. Lähtöpaikalta
on saatavilla jäitä.
• Alamittaiset kalat hylätään. Lakimittaa pienemmän kalan tuominen puntarille aiheuttaa
koko kilpailutuloksen hylkäämisen.
• Savo-Karjala Cupin osalta noudatetaan cup-runkosääntöjä, lukuun ottamatta kalojen
alamittoja, joiden osalta noudatetaan näitä sääntöjä.
• Kalat luovutetaan kilpailun päätyttyä punnituspisteeseen, jossa ne punnitaan
järjestäjän toimesta. Saalis luovutetaan heti protestiajan päätyttyä merkittynä takaisin.
Kalat on myös mahdollistaa jättää järjestäjän haltuun, josta ne menevät jatkokäsittelyyn
(ruoaksi).
• Kilpailijoiden on luovutettava kilpailukorttinsa heti kilpailuajan päätyttyä lähtöpaikan
valvojalle. Myös puhelimitse voi ilmoittaa poistuneensa kilpailusta.
• Palkinnot jaetaan kilpailukeskuksessa heti tulosten selvittyä.
• Kilpailuun ilmoittaudutaan suorittamalla osanottomaksu 30 € kilpailun ilmoittautumisen
yhteydessä. Jos koko venekunta koostuu alle 20v nuorista, kilpailumaksua ei
peritä ollenkaan
• Alueella on runsaasti laiva- ja vesiliikennettä, jota ei saa häiritä. Erityisesti
ammattiliikennettä on kunnioitettava ja syväväylällä uistelua on vältettävä.
• Ilmoittautumisen yhteydessä on mainittava kipparin nimi ja osoite, miehistö sekä
veneen cup-numero.
• Yhteysnumerot kilpailun aikana:
Eero Tiainen 0401244600
Altti Rautiainen 0505876320

Kilpailun järjestää
Savonlinnan urheilukalastajat ry / Uistelujaos

