
 PUULA-SPORT -UISTELUN SÄÄNNÖT 16.7.2016 
 
1. Kilpailusarja: Moottoriveto, saa myös soutaa  

 

2. Venekunta nimetään kipparin mukaan, miehistön lukumäärää ei 
ole rajoitettu. Kilpailijoiden on noudatettava vesiliikennesäännöksiä 
ja hyviä kalamiestapoja, sekä kilpailun valvojien antamia ohjeita. 
Kilpailijat osallistuvat omalla vastuulla.  

 

3. Osanottomaksu on 60 € / venekunta, maksetaan paikanpäällä.  

 

Ennakkoilmoittautuminen 50 € / venekunta, jonka maksu 
suoritetaan  PUULAN UISTELIJAT ry tilille:  

Kangasniemen Osuuspankki FI08 5105 0620 0845 10 

Maksun viestikenttään laitetaan teksti: Kilpailumaksu sekä 
venekunnan kipparin/maksajan nimi.  

Ennakkoilmoittautua voi torstaihin 14.7.2016 klo 23:59 asti. 
Tämän jälkeen ilmoittautuminen vain paikan päällä 16.7. klo 09:00 
alkaen (60 €). 

Ennakkoilmoittautuminen on hyväksytty, kun maksusuoritus näkyy 
yllämainitulla tilillä 14.7.2016 klo 23:59 mennessä. 

 

(PUULAN UISTELIJAT ry jäsenet 10 € alennus / venekunta. Kippari 
tai maksaja oltava jäsen. Jäsenmaksu maksettu 13.7.2016 klo 
23:59 mennessä. Jäseneksi voi hakeutua ottamalla yhteyttä: 

sihteeri Janne Savolainen 040-569 2055 tai laittamalla sähköpostia 
osoitteeseen: puulanuistelijat@hotmail.com) 

 

4. Ilmoittautuminen klo 09:00 – 10:00 kesäravintola Puulaakissa, 
osoite Satamatie 18, 51200 Kangasniemi. Ilmoittautumisaika 
paikanpäällä koskee myös ennakkoilmoittautuneita.  

 

5. Jokaiselle venekunnalle jaetaan ilmoittautumisen yhteydessä 
kilpailunumerotarra, joka kiinnitetään veneeseen näkyviin joko 
eteen tai oikealle. 

mailto:puulanuistelijat@hotmail.com


6. Kilpailualueesta annetaan kartta, josta selviävät rajat ja sallitut 
rantautumisalueet. Tarkempia ohjeita myös kipparikokouksessa klo 
10:15, jossa veneen kipparin on oltava mukana.  

 
7. Kilpailukalat ja kertoimet: 
 
Lohikalat 61 cm kerroin 10  
Kuha 46 cm kerroin 5  
Ahven 30 cm kerroin 3 
Hauki 55 cm kerroin 1  
 
HUOM! Sallitaan enintään kolmen järvilohen saaliiksi 
ottaminen venekuntaa kohden! 
 
8. Rasvaevällinen taimen on vapautettava (vaikka olisi mittakala!) 
  
9. Kalat tuodaan punnitukseen pyöreinä ja verestettyinä 
kipparikokouksessa ilmoitetulla tavalla. Laissa mainitun alamittaisen 
kalan tuonti punnitukseen johtaa kilpailusuorituksen hylkäämiseen. 
Kilpailun paremmuuden ratkaisee saaliin paino korotettuna 
painokerroinpisteillä. Tasatuloksen sattuessa ratkaisee 
painokerroinpisteillä korotettuna suurin kala. 
 
10. Pyyntitapana hyväksytään vain vetouistelu. Vieheiden ollessa 
vedossa on vapojen oltava telineessä. Venekuntaa kohti saa olla 
pyynnissä samanaikaisesti enintään kymmenen ( 10 ) vapaa ja 
vapaa kohden kaksi ( 2 ) koukullista viehettä. Myös täkyraksin 
käyttö on sallittu.  
 
11. Jokaisen venekunnan on palautettava kilpailukortti kilpailun 
jälkeen punnituspaikalle tai lähetettävä tekstiviesti kilpailun 
järjestäjän antamaan numeroon, kun on palannut vesiltä. (kilpailun 
voi siis lopettaa muualle kuin punnituspaikalle) Tekstiviestissä on 
oltava veneen kipparin nimi ja kilpailunumero sekä ilmoitus että 
on lopettanut kilpailun ja on pois vesiltä. Ilmoitus on tehtävä 
myös siinä tapauksessa jos lopettaa kilpailun aikaisemmin. 



Ilmoittamatta jättäminen johtaa kilpailualueella etsintätoimiin, joista 
venekunta on korvausvelvollinen.  
 
12. Protestiaika on 15 minuuttia viimeisen punnitustuloksen jälkeen. 
protestimaksu on 30 €, joka palautetaan protestin ollessa 
aiheellinen. Palkinnot jaetaan protestiajan jälkeen.  
 
13. Kilpailun juryn muodostaa kaksi järjestäjien, sekä yksi 
kilpailijoiden joukosta arvottu edustaja.  
 
14. Kilpailuun osallistuvilla 18-64 -vuotiailla on oltava 
kalastonhoitomaksu suoritettuna.  
 
15. Saadut kalat jäävät järjestäjien käyttöön.  
 
16. Kalat jaetaan punnituksen ja protestiajan jälkeen halukkaille.  
 
17. Kipparikokous klo 10:15, jossa jokaisen veneen kipparin on 
oltava läsnä. Lähtö vapaasti kun lupa on annettu kokouksen jälkeen 
(siirtymäaika). Vetoaika 11:00 – 18:00.  
Punnitukseen osallistuva venekunta on oltava rannassa klo 19:00 
mennessä (siirtymäaika). Punnitukseen tulo sallitaan vain veneellä 
kipparikokouksessa ilmoitettuun paikkaan. 
 
18. Mahdolliset muutokset ilmoitetaan kipparikokouksessa.  
 
Yhteystiedot:  
 
KESKEYTTÄMISILMOITUKSET 
VAIN TEKSTIVIESTINÄ:  Ilmoitetaan myöhemmin 
 
KILPAILUNJOHTAJA:   Ilkka Lehto (Puula-Sport Oy) 
Kyselyt:   Janne Savolainen 040-569 2055 
varanumero:  Mauri Hokkanen 040-531 5477 
     


