SUUR-SAIMAAN LOHIMESTARUUS-UISTELU
Kilpailusäännöt
1) Kilpailun nimi on Suur-Saimaan lohimestaruus. Kilpailukeskus on vierasvenesatamassa, Pirttimäentie 2
.Kilpailuaika on kello 9.00 -- 16.00.
2) Osanottomaksut: ennakkoilmoittautuminen 50 euroa / venekunta, jälki-ilmoittautuminen 50 euroa/venekunta
3) Ennakkoilmoittautuminen tilille OP-Savonranta, FI74 5650 5240 0176 25. Kipparin nimi ja puhelinnumero on
merkittävä selvästi.
4) Ennen kilpailua jokaisen venekunnan on noudettava kilpailukeskuksesta kilpailukortti ja kilpailutunnukset.
Kilpailukortti on täytettävä asianmukaisesti. Kaikki kilpailumateriaali jaetaan kilpailukeskuksessa ilmoittautumisen
yhteydessä. Ennakkoon ilmoittautuneilla on oltava maksukuitti mukana.
5) Ilmoittautumismaksu käsittää käsiohjelman ja kalastusluvan sekä tarvittaessa kilpailualueen kartan.
6) Kilpailukanslia on avoinna kilpailupäivänä kello 07.00 alkaen. Kipparikokous pidetään kilpailukeskuksessa kello
08.15 kilpailuaamuna.
7) Kilpailussa on yksi (1) lähtöpaikka ja yksi (1) maali / punnituspaikka, joka sijaitsee kilpailukeskuksen rannassa,
erikseen merkityllä laiturilla. Merkitylle laiturille on tultava ennen maissa käyntiä.
8) Kilpailukortti on ehdottomasti palautettava kilpailun päätyttyä punnituspaikalle. Palauttamatta jättäminen
aiheuttaa etsintätoimet, joista venekunta on korvausvelvollinen.
9) Kaikki kilpailevat omalla vastuullaan. Jokaisen kipparin on huolehdittava siitä, että vene on varustettu
veneliikennelain- ja asetuksen määräämin varustein.
10) Lähtö kilpailuun tapahtuu kilpailukeskuksesta ja merkityltä lähtölinjalta (tien 474 siltarivistö). Kilpailussa
noudatetaan siirtymäaikaa, joka on alussa ja lopussa kolmekymmentä (30) minuuttia.
11) Rantautuminen on kilpailun aikana sallittu vain karttaan merkityissä kohdissa. Kilpailualueelta poistuminen ja
rantautuminen muualla, kuin missä on sallittu, tai kilpailuveneiden kohtaaminen muissa kuin hätätapauksessa,
aiheuttaa venekunnan hylkäämisen.
12) Pyyntitavoista on hyväksytty vetouistelu, joka tapahtuu moottorilla viehettä vetäen. Uistinta ei saa heittää.
13) Miehistön lukumäärään ja uistelussa käytettäviin apuvälineisiin ei aseteta rajoituksia.
14) Vapojen määrä venekuntaa kohden on enintään kymmenen. Täkyraksin ja kaksarin käyttö on sallittu.
15) Valvontaa alueella suorittavat erilliset valvontaveneet ja osa kilpailussa mukana olevista veneistä.
16) Kilpailuveneiden on oltava kello 16.30 maalialueella sijaitsevan lähtölinjan sisäpuolella. Linjan muodostaa tien
474 siltarivistö.
17) Kilpailu on pisteytyskisa. Sallitut lohikalat ovat rasvaeväleikattu järvitaimen, kerroin kaksikymmentäviisi
(25) ja alamitta 51 cm ja rasvaeväleikattu järvilohi, kerroin kaksikymmentäviisi (25) ja alamitta 61 cm.
- Punnittavien järvilohien lukumäärä on rajoitettu 1 kappale / venekunta.
- Rasvaevällinen järvilohi ja rasvaevällinen järvitaimen ovat kokonaan rauhoitettuja. Lohikalan tunnistus
on kalastajan vastuulla.
- Kuhan kerroin on kolme (3) ja alamitta 50 senttiä. Ahvenen kerroin on kolme, alamitta 30 senttiä. Hauen
kerroin on yksi, ei alamittaa. Muilla kaloilla kerroin on yksi ja alamitta 30 senttiä. Huom! Kirjolohella on
kerroin yksi, mutta alamittaa ei ole.
18) Kalojen alamittaisuus tarkastetaan ennen punnitusta. Mikäli alamittainen tai rauhoitettu kala löytyy, niin se
hylätään. Toimitsijalla on oikeus hylätä puntarille tuotu elävä kala.
19) Kalat otetaan vastaan vain punnituspaikalla kilpailukeskuksessa. Kalat punnitaan verestettyinä mutta
suolistamattomina.
20) Puntariin tuodut kalat ovat kilpailun järjestäjän omaisuutta. Poikkeuksena lain mukaiset lohikalat, jotka
luovutetaan kalan saajalle palkintojenjaon jälkeen.
21) Suur-Saimaan lohimestaruuden voittaa venekunta, joka tuo punnitukseen suurimman sallitun lohikalan.
22) Kilpailun tuomarineuvosto tutkii mahdolliset vastalauseet, jotka on jätettävä tulosten julkistamisen jälkeen
viidentoista (15) minuutin aikana. Tuomarineuvoston päätöksestä ei voi valittaa. Protestin käsittelymaksu on 20
euroa.
23) Palkintojen jako on kilpailukeskuksessa tulosten selvittyä. Palkinnot ovat venekuntien yhteiset. Suur-Saimaan
lohimestari palkitaan erikoispalkinnolla. Lisäksi pisteytyskisassa palkitaan viisi (5) parasta venekuntaa.
- Myös Savo-Karjala Cupin palkinnot jaetaan palkintojen jaon yhteydessä.
24) Kilpailun vastuullinen järjestäjä on Savonrannan Urheilukalastajat ry. Yhteystiedot: puheenjohtaja Kati
Luukkainen, 040 716 4871. Sihteeri Hilkka Pärkinen, 050 340 5180.

