
AKANKIVI – UISTELU 2021 

 

Kilpailusäännöt: 

• Kilpailun nimenä on Akankivi-Uistelu. 

• Kilpailu on Savo-Karjala Cupin osakilpailu. 

• Kilpailuaika on La 24.7.2021 klo. 12.00-19.00. Alussa 15 min. ja lopussa 30 

min. siirtymäaika. 

• Kilpailualue on merkitty kilpailukarttaan. 

• Kipparikokous kilpailukeskuksessa n. klo. 11.15. Jokaisesta venekunnasta on 

oltava edustaja paikalla kipparikokouksessa. 

• Kilpailun lähtö/maalialue on Parikkalan vierasvenesatama. 

• Kilpailukeskus on Parikkalan torilla, jossa jäitä saatavilla. 

• Osanottomaksu on 50€/venekunta, joka maksetaan kilpailukeskuksessa. 

• Osanottomaksu sisältää kartan ja kalastuslupamaksun. Kilpailijoilla oltava 

valtion kalastuskortti, myös miehistöllä. (18-64- vuotiailla). 

• Kalojen vastaanotto ja punnitus Parikkalan torilla erikseen merkatulla alueella 

kilpailun päätyttyä. 

• Pyyntitavoista on sallittu ainoastaan vetouistelu, heittouistelu on kielletty. 

• Vapoja saa olla pyynnissä max. 10kpl/venekunta, tuplat sallittu, säipät sallittu. 

• Perho on uistimeen verrattava viehe. Luonnollisten syöttien, kuten täkyraksin 

käyttö on sallittu. 

• Erilaisten painosyvääjien, plaanaajien, syvätakiloiden, kelluttimien, 

etuhoukuttimien, elektronisten apuvälineiden käyttö on sallittu. 

• Kilpailuveneiden kohtaaminen järvellä kielletty. 

• Kilpailijat osallistuvat kilpailuun omalla vastuulla. Jokaisen tulee huolehtia 

kelluntavälineistä itse. 

• Järjestäjillä on oikeus tarkastaa kilpailuveneet ja varusteet. 

• Jokaisen venekunnan on palautettava kilpailukortti kilpailukeskukseen tai 

ilmoitettava jos keskeyttää. (aiheettomien etsintöjen kustannukset maksaa 

venekunta) 

Timo Huttunen 0503275227 

Jani Nuopponen 0408478295 



 

• Kilpailukaloina ovat Järvilohi, Taimen, Siika, Kuha, Ahven ja Hauki. 

Alamitat ja kertoimet: 

• Järvilohi 61cm kerroin 25 (max. 1kpl) 

• Taimen 51cm kerroin 25 

• Siika 30cm kerroin 2 

• Kuha 43cm kerroin 3, yli 5kg kerroin 5 

• Ahven 25cm kerroin 2, yli 1kg kerroin 10 

• Hauki 50cm kerroin 1, yli 5kg kerroin 2 

 

• Kalat punnitaan pyöreänä, tainnutettuna ja verestettynä. Verestys suoritetaan 

katkaisemalla kalan kurkku. Kilpailija on velvoitettu huolehtimaan kalojen 

asianmukaisesta kylmäsäilytyksestä. 

• Elävän kalan tuominen puntarille on kielletty. Kilpailujärjestäjällä on oikeus 

hylätä koko kilpailusuoritus, jos puntarille tuodaan elävä kala. 

• Saadut kalat jäävät kilpailun järjestäjälle, pois lukien järvilohi ja taimen. 

• Tasatuloksen sattuessa paremmuuden ratkaisee arpa. 

• Kilpailijoilla on oikeus rantautua ainoastaan Parikkalan vierasvenesataman 

rantaan. (pois lukien hätätilanne) 

• Kilpailun aikana saadut kalat luovutetaan ainoastaan Parikkalan torilla 

erikseen merkatulla alueella. 

• Kalojen alamittaisuus tarkastetaan punnitusta ennen. Mikäli alamittainen kala 

löytyy, niin se hylätään. 

• Lohikalojen mittojen ollessa alle 60cm (Järvilohi) ja alle 50cm (Taimen) sekä 

Kuhan alle 42cm, koko venekunnan suoritus hylätään. 

• Kalojen väkivaltainen pituuden muuttaminen on kielletty. 

• Kilpailun päättäminen/palkintojen jako kilpailukeskuksessa n. klo. 20.45 

• Protestin jättöaika on 15min. ilmoitettavasta punnituksen päättymisestä. 

• Protestimaksu on 40€, jota ei palauteta. 

• Protestin käsittelee tuomarineuvosto, jonka päätöksestä ei voi valittaa. 

• Kilpailun sääntöjä rikkonut venekunta voidaan hylätä kilpailusta. 

 

 

Kilpailun järjestää Kaakon Trolling Team ry 


