JOKILAAKSON ILTA-CUPIN RUNKOSÄÄNNÖT 2012

12§ Kilpailuveneiden tulee olla varustettu asetusten mukaisilla turvavälineillä. Kilpailijat kilpailevat omalla
vastuullaan ja ovat vastuussa meriteiden sääntöjen noudattamisesta. Järjestäjällä on oikeus estää puutteellisesti
varustetun veneen osallistuminen kilpailuun.

1§ Näitä sääntöjä noudatetaan kaikissa JOKILAAKSON ILTA-CUP kilpailusarjaan kuuluvissa osakilpailuissa.
Tarvittavat tarkennukset ja lisäykset ilmoitetaan kipparikokouksissa.

13§ Kilpailuveneiden minimietäisyys toisistaan kilpailun aikana on 10 metriä.(hätätila pl.)

2§ Osallistumismaksu on 30€ / venekunta/osakilpailu.

14§ Järjestäjällä on oikeus tarkastaa kilpailuvene kilpailupaikalla ja milloin tahansa
kilpailun aikana.

Kipparin on ilmoittautuessaan ilmoitettava täydelliset nimi ja osoitetiedot järjestäjälle.
3§ Kilpailuaika on kilpailukohtainen. Kilpailun kipparikokouksessa ilmoitetaan, mikäli kilpailussa
noudatetaan liukuvaa lähtö- ja paluuaikaa. Kilpailualueelle siirtymisen saa aloittaa annetun ajan puitteissa
ja maalialueelle on saavuttava samoin annetun ajan puitteissa. Virallinen kilpailuaika ilmoitetaan
kipparikokouksessa. Ennen kilpailuajan alkua suoritettu uistelun aloittaminen johtaa kilpailusta sulkemiseen.
Uistelu on lopetettava kilpailuajan päättyessä. Kilpailu katsotaan aloitetuksi, kun lähtölinja on
siirtymäajan alettua ylitetty. Maalialueelta on kilpailijalla 10 minuuttia aikaa siirtyä merkitylle
punnitusalueelle. Punnitusalue suljetaan 10 min kilpailuajan päättymisen jälkeen.
4§ Kilpailijoille jaettavaan kilpailukarttaan on merkitty käytössä oleva kilpailualue sekä sallitut
rantautumispaikat. Karttaan saattaa olla merkittynä myös muuta kilpailua koskevaa informaatiota.
5§ Kilpailuissa on vain yksi sarja, johon kilpailijat osallistuvat. Uistella voi joko soutaen tai moottorilla vetäen.
6§ Kilpailukaloja ovat järvitaimen, järvilohi, nieriä, kuha, hauki ja ahven. Niiden alamitat ja
pisteytyskertoimet ovat :
Laji
Kuha
Ahven
Hauki
Lohikalat

alamitta
45 cm
20 cm
60 cm
55 cm

kerroin
4
5
1
6

lisäkerroinraja
4kg
500g
6kg
3kg

Jos kalan paino ylittää lisäkerroinrajan lisätään kertoimeen yksi (1). Esim kuhalla kerroin nousee 4 Æ5 :een.
Punnitukseen hyväksytään enintään 5 kalaa / kalalaji.
Lakisääteisesti (kalastusasetus 19 §) alamittaisen kalan tuominen punnitukseen johtaa kilpailusuorituksen
hylkäämiseen. Kilpailun punnitukseen tuodut kalat, jotka eivät täytä näiden sääntöjen 6 §:ssä mainittuja
alamittoja, mutta täyttävät kalastusasetuksen määräämän alamitan, hylätään punnituksessa, muut kalat
hyväksytään punnitukseen.
7§ Kilpailijoilla tulee olla valtion kalastuksenhoitomaksu suoritettuna ja todiste siitä mukana kilpailun aikana.
8§ Kilpailukortti on kilpailun jälkeen ehdottomasti palautettava punnituspaikalle, kilpailukansliaan tai
valvontaveneeseen. Järjestäjällä on oikeus laskuttaa palauttamatta jättämisen aiheuttamat etsintäkulut
asianomaiselta kipparilta.
9§

Pyyntitapana on sallittu vain vetouistelu. Vieheet on laskettava pyyntiin.
Heittouistelua harjoittava venekunta suljetaan kilpailusta.

10§ Vapojen ja/tai vieheiden lukumäärää on kilpailukohtainen. Elävän syötin ja
pitkän Petterin käyttö on kielletty. Pitkä Petteri = yli 2 koukullista viehettä / siima.
Veneeseen tai uistelussa käytettäviin apuvälineisiin ei aseteta rajoituksia.

15§ Kipparikokous alkaa kilpailukeskuksessa puoli tuntia ennen kilpailuajan alkua.
Tarvittavat tarkennukset sekä lisätiedot näihin sääntöihin annetaan kipparikokouksessa. Jokaisesta venekunnasta on edustajan oltava mukana kipparikokouksessa.
16§ Rantautuminen on sallittu vain kilpailukeskuksessa sekä karttaan merkityissä rantautumispaikoissa.(hätätila pl.).
17§ Kilpailualueelta poistuminen kilpailun aikana katsotaan keskeyttämiseksi ja kilpailusuoritus hylätään. Kilpailu
katsotaan aloitetuksi, kun kilpailuvene on ylittänyt lähtölinjan siirtymäajan alkamisen jälkeen.
18§ Kilpailija ei punnitukseen saapuessaan saa kilpailukeskuksessa rantautua ennen
kalojen punnitukseen luovuttamista. Rantautuminen katsotaan keskeyttämiseksi ja järjestäjällä on oikeus estää
maitse punnitukseen saapuminen.
19§ Kalat punnitaan verestettyinä. Kala sekä sen niskan tulee olla katkaisematta. Järjestäjä ei ole velvollinen
punnitsemaan virheellisesti käsiteltyä kalaa.
Ns ennätyskalat on mahdollista punnita ennen virallista kilpailupunnitusta.
Kalojen kelvollisuuden punnitukseen niin mittojen kuin tuoreudenkin suhteen ratkaisee järjestäjän
määräämä kokenut punnitushenkilöstö. Apuna voidaan tarvittaessa käyttää tuomarineuvostoa.
20§ Jokaisessa osakilpailussa jaetaan sijoituspisteitä seuraavasti 10,8,6,5,4,3,2,1. Hyväksytty punnistustulos antaa
lisäksi yhden (1) pisteen ja kertoimilla pisteytetty osakilpailun suurin kala antaa yhden (1) lisäpisteen.
Lisäksi kokonaiskilpailun tuloksiin lasketaan mukaan kilpailijan neljä parasta osakilpailutulosta. Jos
kokonaispistemäärä on sama, ratkaisee paremmuuden suurin osakilpailun pisteytetty tulos, jos sekin on sama,
ratkaistaan paremmuus arvalla.
Osakilpailun paremmuus ratkaistaan pisteyttämällä punnitustulos kunkin osakilpailun sääntöjen mukaisesti.
Suurempi pisteytetty tulos on parempi. Jos pistemäärä on sama, ratkaisee paremmuuden suurempi kala (ilman
kertoimia) ja sen jälkeen arpa.
21§ Ilmoittautuessaan kilpailuun ja maksaessaan osallistumismaksun kilpailija sitoutuu samalla noudattamaan näitä
sääntöjä. Valitusoikeutta tuomarineuvoston päätöksestä koskien näiden sääntöjen tulkintoja ei ole.
22§ Kilpailun tuomariston muodostavat kilpailun johdon edustaja ja kaksi arvalla valittua kilpailuveneen kipparia.
Protestit näitä sääntöjä koskevia rikkomuksia vastaan on jätettävä tuomaristolle 15 minuutin kuluessa
punnituksen päättymisestä. Protestimaksu sääntörikkomusasiassa on 50 € ja se palautetaan, mikäli protesti
hyväksytään. Palkintosijoja koskeva protesti on jätettävä välittömästi palkintojen jaon yhteydessä. Muuta
tuloslaskentaa koskevat huomautukset ja tarkistuspyynnöt on esitettävä viimeistään täydellisen tuloslistan
julkaisun jälkeen.
23§ Palkintojen jako suoritetaan kilpailukeskuksessa heti tulosten selvittyä. Järjestäjällä ei ole velvollisuutta
palkintojen jälkitoimitukseen, mikäli kilpailija on poistunut paikalta.
24§ Järjestäjällä on oikeus perua tai siirtää kilpailu siitä etukäteen ilmoittamatta.
JUK / Uistelijat

11§ Veneen miehistön muodostavat kippari ja/tai varakippari sekä miehistö, jonka lukumäärää ei ole rajoitettu.
Venekuntaa kohti voi olla vain yksi varakippari, jonka henkilötiedot on ilmoitettava siinä Jokilaakson iltacup osakilpailussa, johon venekunta ensiksi osallistuu. Kipparin ja/tai varakipparin on pyydettäessä
todistettava henkilöllisyytensä.

