Kyrönjokiuistelun säännöt

1§ Kilpailukalana on hauki ja ahven. Hauella ja ahvenella ei ole alamittaa kisassa.
2§ Alle 5kg painoisen hauen painokerroin on 1 ja yli 5kg hauen painokerroin on 2.
Ahvenen kerroin on 1.
3§ Kilpailuaika on 12.00–18.00. Kilpailun lopuksi on 30min siirtymä, jonka aikana kilpailijan on oltava
takaisin lähtörannassa. Muuten kilpailijaa odottaa hylkäys.
4§ Kalastusvälineet on oltava ylhäällä vedestä klo: 18.00 mennessä. Kalastuksessa käytettävien
välineiden laskeminen veteen ennen kilpailuajan alkua, tai niiden nostaminen vedestä kilpailuajan
täytyttyä johtaa venekunnan hylkäämiseen.
5§ Kilpailussa käytetään virallisena kilpailuaikana GPS-aikaa.
6§ Kilpailussa sallittua on vain vetouistelu.
7§ Suurin sallittu vapamäärä pyynnissä yhtäaikaisesti on 5. Yhtä siimaa kohden saa pyynnissä olla 2
viehettä. Siimat erottavan tapsisiiman pituutta ei ole rajoitettu. Veneessä saa olla näkyvissä
yhtäaikaisesti 5 vapaa, mukaan lukien siirtymät. Koeuitto ylimääräisellä vavalla on kielletty. Uistimet
on laskettava pyyntiin, jonka jälkeen vapa asetetaan telineeseen.
8§ Plaanarien käyttö kielletty
9§ Vavan suurin sallittu pituus 3 metriä.
10§ Täkyraksin käyttö sallittu.
11§ Kilpailuveneet tulee varustaa vesiliikennelain ja – asetusten määräämin turvallisuusvarustein.
12§ Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuulla.
13§ Järjestäjillä on oikeus tarkistaa kilpailuveneet varusteineen ja suorittaa valvontaa kilpailun aikana.
14§ Järjestäjillä on oikeus peruuttaa tai siirtää kilpailu ylivoimaisen esteen sattuessa.
15§ Hätätapauksissa soitto 112.

16§ Kilpailukortit on PALAUTETTAVA kilpailun jälkeen järjestäjälle. Kilpailukortin palauttamatta
jättänyt kilpailija joutuu maksamaan mahdollisista etsinnöistä aiheutuneet kustannukset.
Kilpailukorttiin on merkittävä puhelinnumero, josta kilpailun aikana saadaan venekuntaan tarvittaessa
yhteys. Lisäksi kilpailijan tulee punnituksen jälkeen tarkistaa kilpailukorttiin tehdyt punnitusmerkinnät
ja hyväksyä ne allekirjoituksellaan. Tämän jälkeen punnitustuloksesta ei voi valittaa.
17§ Tasatuloksen sattuessa paremmuus ratkaistaan arvalla.
18§ Rantautuminen on sallittu ainoastaan lähtörantaan.
19§ Tuomarineuvostolla on oikeus hylätä kilpailusuoritus, mikäli kilpailun sääntöjä on rikottu.
20§ 18–64-vuotiailla kilpailijoilla on oltava todistus valtion kalastuksenhoitomaksun suorittamisesta.
21§ Protestiaika päättyy 10 minuutin kuluttua punnituksen päätyttyä. Tuomarineuvosto koostuu
kahdesta kilpailun järjestäjän nimeämästä henkilöstä ja kahdesta arvotusta kilpailuun osallistuvasta
kipparista. Protestimaksu on 80€, joka palautetaan protestin ollessa aiheellinen.
22§ Venekunta sitoutuu noudattamaan sääntöjä maksamalla kilpailumaksun.
23§ Järjestäjällä on oikeus avata kalat punnituksen yhteydessä. Havaittu vilppi aiheuttaa koko
kilpailutuloksen hylkäämisen.
24§ Kalat punnitaan suolistamattomina.
25§ Mikäli kilpailija poistuu kilpailusta ennen kilpailun päättymistä, tulee hänen ilmoittaa siitä
kilpailun johdolle ja palauttaa kilpailukortti lähtörantaan.
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