PURUVEDEN SYYSUISTELU LA 4.9.2021 – KILPAILUSÄÄNNÖT
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Kilpailun nimenä on Puruveden Syysuistelu I 2021.
Kilpailu alkaa sunnuntaina 4.9.2021 klo 10.00 ja päättyy klo 17.00. Kilpailussa on alussa ja
lopussa 30 minuutin siirtymäaika.
Kilpailualue on Puruveden viehekalastusalue, kartta annetaan kisan alussa.
Kilpailijalla on oikeus rantautua ainoastaan lähtöpaikkaan, Ruokkeen Lomakylään.
Kilpailija hylätään, jos hän rantautuu muualle tai uistelee kilpailualueen ulkopuolella.
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 kaksi viehettä, jonka koukkujen lukumäärää ei rajoiteta. Perho on uistimeen
verrattava viehe, jota ei saa käyttää lisävieheenä. Varavavat on sallittu.
Erilaisten painojen, syvääjien, kelluttimien, planaarien ja etuhoukuttimien käyttö on sallittu.
Plaanareissa tulee olla liput. Lämpömittareiden, kaikuluotaimien ja muiden elektronisten
apuvälineiden sekä puhelimen käyttö sallittu. Luonnollisten syöttien ja täkyraksin käyttö
sallittu.
Kilpailijalla oltava valtion kalastuksen hoitomaksu lain mukaisesti. Kilpailijat osallistuvat
kilpailuun omalla vastuullaan.
Kilpailuveneen tulee täyttää lain asettamat vaatimukset varusteiltaan. Kilpailijoilla tulee olla
kelluntavälineet.
Kilpailussa on yksi sarja. Pisteytys: rasvaeväleikattu järvilohi ja taimen kerroin on
kaksikymmentäviisi (25), ahven ja kuha viisi (5), yli 5 kg:n hauki kaksi (2) ja muilla kaloilla yksi
(1). Kalojen alamitat ovat rasvaevätön järvilohi 61 cm, rasvaevätön taimen 51 cm, hauki 50
cm, kuha 45 cm, ahven 35 cm, sekä harjus ja muut kalat 40 cm.
Saaliskiintiö kilpailussa: sallitaan enintään yhden rasvaevättömän järvilohen saaliiksi
ottaminen venekuntaa kohti.
Kalat punnitaan pistettynä ja pyöreinä. Elävän kalan tuominen punnitukseen aiheuttaa
hylkäyksen ja pistämätön kala hylätään.
Savo-Karjala Cupin osalta noudatetaan cup-runkosääntöjä, lukuun ottamatta kalojen
alamittoja, joiden osalta noudatetaan näitä sääntöjä.
Kalat luovutetaan kilpailun päätyttyä lähtöpaikkaan, jossa ne punnitaan. Lohikalat
luovutetaan heti punnituksen jälkeen merkittynä takaisin ja muut kalat jäävät järjestäjälle.
Palkinnot jaetaan Ruokkeen Lomakylässä tulosten selvittyä 15 min protestiajan jälkeen.
Kilpailuun ilmoittaudutaan suorittamalla osanottomaksu 50 € ennen kilpailun alkua
toimitsijalle käteisellä. Hinta on 50€ per osakilpailupäivä.
Ilmoittautumisen yhteydessä on mainittava kipparin nimi ja paikkakunta sekä veneen cupnumero, mikäli on ollut mukana muissa osakilpailuissa.
Yhteysnumero kilpailun aikana: 050 349 2444, varalla: 050 374 2538.
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