
Kilpailusäännöt Jätkänkynttilä-uistelu 2015

1. Kilpailun  nimi  on  Jätkänkynttilä-uistelu.  Järjestäjänä  toimii  Napapiirin  Perhokalastajat  ry. 
Kilpailuaika on lauantaina 1.8.2015 klo 10.00 - 18.00. Kilpailun lähtöpaikat ovat 1) Lainaanranta ja 
2) Alakorkalo. Kilpailukeskus, Kalatori ja palkintojen jako ovat Lainaanrannassa.

2.  Kilpailussa  on  yksi  sarja.  Osanottomaksu  ennakkoon  on  45€/venekunta.  Kilpailuun  on 
ennakkoilmoittauduttava  joko  28.7.2015  mennessä  maksamalla  osallistumismaksu  Napapiirin 
perhokalastajat ry:n pankkitilille FI91 5640 6420 0092 29 tai 30.7.2015 mennessä Ollin Erä ja 
Kalastukseen.  Jälki-ilmoittautuminen alkaa molemmilla  lähtöpaikoilla kilpailupäivänä klo 07.00. 
Jälki-ilmoittautuminen maksaa 50€/venekunta.

3.  Kilpailukortin  ja  tunnuksen  saa  lähtöpaikalla.  Kilpailijan  on  itse  kiinnitettävä  kilpailutunnus 
veneen ulkopuolelle keulaosaan ja näkyvälle paikalle. Ilmoittautumisen yhteydessä järjestäjille on 
ilmoitettava kaikki venekunnan jäsenet.

4. Kilpailun aikana on "uistelunopeutta" suurempien nopeuksien käyttö kielletty. Lähdössä 
uistelunopeutta  suurempaa  nopeutta  käyttäneet  palautetaan  lähtöpaikalle  ja  heidän  lähtö 
uusitaan. Punnitukseen ylinopeutta saapuvat hylätään.

5. Yksi kilpailuvene on yksi venekunta. Naisvenekunnaksi lasketaan sellainen venekunta, jossa 
on jäseninä ainoastaan naisia.

6. Pyyntitavoista on sallittua vetouistelu moottorivoimalla ja soutaen.  Heittouistelu on kielletty. 
Viehettä ei saa laittaa veteen heittämällä! Vapoja saa olla pyynnissä enintään neljä yhtä 
aikaa venekuntaa kohti. Varavapoja ja muita apuvälineitä saa olla mukana rajoituksetta. Kutakin 
vapaa/siimaa kohti saa olla vain yksi viehe. Vieheen koukkujen määrää ei ole rajoitettu. 

7. Erilaisten painojen, syvääjien, takiloiden, kelluttimien ja etuhoukuttimien sekä kaikuluotainten 
käyttö on sallittu. Kumikalojen käyttö on sallittu. Luonnollisten syöttien käyttö on kielletty (esim. 
luonnon  kala  +  raksi).   Planaajien  ja  levittimien  (esim.  vapa+siimanlaukaisin)  käyttö  on 
kielletty, takilat on kuitenkin sallittu. Uisteluvavan maksimipituus on 4,0m.

8.  Kilpailukaloiksi  hyväksytään  kaikki  lain  sallimat  kalat  kuitenkin  siten,  että  kilpailussa  ovat 
kalojen  alamitat  seuraavat:  kuha  ja  hauki  40cm,  taimen 60cm,  harjus  35cm  sekä  muut  lain 
mukaan mutta kuitenkin vähintään 25cm (mm. ahven, kirjolohi, siika).

9.  Kilpailijoille jaetaan kilpailualueen kartta.  Alaraja sijaitsee Alakorkalossa (sähkölinja joen yli,  
merkitty  poijuin).  Pääväylään  liittyvät  kielletyt  alueet  on  merkitty  karttaan  sekä  mahdollisesti 
poijuin. Yläraja on Suutarinkorvan alimmainen silta, sillan alle ei saa mennä. Myöskään 4-tien 
sillan  alle  ei  saa  mennä.  Kilpailijoilla  on  oikeus  rantautua  kilpailun  aikana  ainoastaan 
lähtöpaikoilla sekä valvojan seurassa/luvalla muualle.

10. Kilpailijalla on oltava voimassa oleva valtion kalastuskortti (poisluettuna alle 18-vuotiaat ja yli  
65-vuotiaat).  Kilpailijat  osallistuvat  kilpailuun  omalla  vastuullaan  ja  vastaavat  kalustonsa 
lainmukaisuudesta ja kunnosta.

11. Kilpailuveneiden kohtaaminen kilpailualueella on kielletty.

12. Kilpailuveneiden on oltava klo 18.00 mennessä jossakin lähtöpaikoista (Lainas tai Alakorkalo), 
joihin kilpailusaalis luovutetaan veret laskettuina (kurkku kidusten alta katkaistuna), mutta 
suolistamattomina. Kaloja ei siis tarvitse suolistaa, mutta veret tulee laskea.  Luovutuksen 

yhteydessä  saalis  tarkastetaan  ja  mitataan.  Huom!  Myös  Alakorkalossa  kalat  tarkastetaan  ja 
mitataan luovutuksen yhteydessä.

13. Kalat punnitaan kilpailun päätyttyä veret laskettuina, mutta suolistamattomina. Saaliin 
kokonaispaino ratkaisee sijoituksen. Painon ollessa sama ratkaisee suurin kala (sijat 1-10). Muut 
sijat ratkaistaan tasatuloksen sattuessa arvalla. Mikäli kaikille palkintosijoille ei ole kalaa saaneita, 
jaetaan palkinnot sijoilta 90-100 viimeisille kalaa saaneille (esim. sijat 90-100 → sijoille 81-91) ja 
tasakymmenpalkinto (30, 50, 80) edelliselle kalaa saaneelle tasakymmensijalle (esim. sija 80 → 
sijalle  70).  Mikäli  viimeisten  11.  kalaa  saaneiden  venekuntien  joukossa  on  tasakymmensija,  
jaetaan tälle tasakymmensijan palkinto ja siirretään edeltäviä palkintoja pykälä eteenpäin (esim. 
kalaa saaneita venekuntia 86 kpl:  palkinnot  sijoille  75-79,  80 ja 81-86).  Lopullisen päätöksen 
palkintojen jakamisesta tekee kilpailunjohtaja.

14. Järjestäjillä on oikeus tarkistaa kilpailuvene varusteineen mahdollisten vilppien estämiseksi. 
Kiellettyjä pyyntivälineitä ei saa olla veneessä (esim. luonnollisia täkykaloja).

15. Kilpailualueella on juopuneena esiintyminen ja muu sopimaton käytös kielletty.

16.  Protestit  on  jätettävä  kirjallisesti  tuomarineuvostolle  10  minuutin  kuluessa  tulosten 
julkistamista.  Kaloja ei  luovuteta punnitusalueelta ennen protestiajan päättymistä.  Protestiajan 
päättymisen jälkeen kilpailijoilla on 5 minuuttia aikaa hakea oma kalansaalis pois. Tämän jälkeen 
kalat jäävät järjestäjälle.

17. Jos näiden sääntöjen rikkomista tai muuta vilppiä todetaan kilpailussa tai lähtöalueella, voi 
kilpailunjohtaja ennen kilpailun alkua tai sen aikana poistaa veneen määräajaksi kilpailusta tai 
hylätä venekunnan kokonaan. Kilpailun jälkeen tuomarineuvosto käsittelee mahdolliset protestit 
sekä kilpailun aikana ilmenneet käsittelemättä jääneet rikkomukset. Tuomarineuvosto voi asiat 
tutkittuaan  hylätä  rikkomuksiin  syyllistyneen  venekunnan.  Tuomarineuvoston  jäseninä  on 
kilpailunjohtaja  ja  2  uistelijaa,  jotka  kilpailunjohtaja  nimittää  tuomarineuvostoon  ennen  kisaa. 
Kilpailunjohtajan  ja  tuomarineuvoston  päätökset  ovat  lopullisia  eikä  niistä  voi  valittaa.  Kaikki  
sijoitukset ratkaistaan kisan päätyttyä.

18.  Napapiirin  Perhokalastajat  ry:n  hallitus  voi  sulkea  sääntöjen  rikkomukseen  tai  vilppiin 
syyllistyneen  venekunnan  jäsenet  osallistumasta  tulevien  vuosien  Jätkänkynttilä-uisteluun. 
Sulkemisesta  ilmoitetaan  asianosaisille  päätöksen  jälkeen.  Sulkeminen  voidaan  tehdä 
määräajaksi tai toistaiseksi. Lappi-Cupiin liittyvistä sanktioista päättää Lappi-Cup -toimikunta.

19.  Maksettuja  osallistumismaksuja  ei  palauteta.  Palkinnon  arvon  mahdollinen  ilmoittaminen 
verottajalle sekä mahdolliset veroseuraamukset ovat palkinnon saaneen vastuulla.

20.  Järjestäjä  ei  toimita  lunastamattomia palkintoja.  Kilpailijan  vastuulla  on palkintojen 
noutaminen järjestäjältä. Tulokset sekä yhteyshenkilö palkintojen noutamista varten julkaistaan 
osoitteessa http://www.napapiirinperhokalastajat.fi/uistelu.html. Palkinnot voi lunastaa järjestäjältä 
31.8.2015 saakka, minkä jälkeen lunastamattomat palkinnot jäävät järjestäjälle.

21. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden kilpailu- ja Kalatoritapahtuman yhteydessä ottamiensa 
valokuvien käyttämiseen markkinoinnissa.

Kilpailunjohtaja: Janne Poikajärvi 040 510 2931
janne.poikajarvi@napapiirinperhokalastajat.fi

Valvonta: JP Ylikoski 0400 697 842
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