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Tämän kesän iltakilpailut käydään seuraavasti:
- torstai 1.7. Keluallas klo 18.00-21.00
- torstai 8.7. Kirkonkylä klo 18.00-21.00 (samalla Kunnanmestaruus uistelu)
- torstai 15.7. Orajärvi klo 18.00-21.

Suurin muutos aiempiin vuosiin on kilpailupäivän muuttuminen torstaiksi.
Vuosikokouksessa saadun palautteen perusteella, hallitus päätti kokeilla torstaita tiistain sijaan.
Lisäksi päätettiin, että iltakilpailu cupin voitosta jaetaan jatkossa kiertopalkinto.
-Hallitus-

Kilpailuiden säännöt alla.

1. Kilpailuaika 18.00-21.00, ei siirtymäaikoja
2. Kilpailun järjestäjä on Pyssykylän Uistelijat ry
3. Kilpailun nimi ja kilpailupaikka on
- to 1.7. Keluallas, kilpailukeskus Kelukosken pato
- to 8.7. Kunnanmestaruus uistelu Kirkonkylä, kilpailukeskus Pub Nilimella
- to 15.7.Orajärvi, kilpailukeskus laavu.
4. Kilpailun rajat ilmoitetaan kippari puhuttelussa.
5. Punnituspaikka on kilpailukeskus
6. Kilpailussa on yksi sarja: venekunta. Venekunnan miehistön määrä ei ole rajoitettu.
7. Pyyntitapana hyväksytään vain vetouistelu, heittouistelu on kielletty.
8. Vaparajoitus: Keluallas, Kirkonkylä: kerrallaan saa olla pyynnissä max 6 vapaa
Vaparajoitus:Orajärvi max 10 vapaa
9. Vieheiden määrää ei ole rajoitettu
10. Luonnollisten syöttien ja -täkykalojen käyttö on kielletty. Keino syöttien käyttö on sallittu
11. Syvääjät ja houkuttimet sekä kaikuluotain ovat sallittuja. Sivuplaanarit ovat kielletty
Kelualtaalla ja Kirkonkylällä, mutta sallittu Orajärvellä
12. Kalat mitataan leuan kärjestä yhteen puristettuna pyrstön kärkeen. Kalat, jotka alittavat
järjestäjän
ilmoittaman alamitan hylätään. Kalastusasetuksen 19§ määräämiä alamittoja pienemmän kalan
tuominen
punnitukseen aiheuttaa suorituksen hylkäämisen. Punnitusalueella on mahdollisuus mitata kalat
ennen virallista punnitusta.
13. Kilpailukalat ja niiden alamitat,ÂÂÂÂ hauki, ahven, kirjolohi, ei alamittaa.
Taimen 51 cm, rasvaevällä tai ilmanÂÂÂÂ (kerroin 5),kuha 43cm (kerroin 3)
14. Suurimman kalasaalin saanut venekunta on voittaja. Kokonaiskilpailun voittaja määräytyy
kolmen kilpailun
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yhteenlaskettujen tulosten perusteella
15. Kalat punnitaan avaamattomana ja verestettyinä, paitsi taimen ja kirjolohi, jotka punnitaan
suolistettuna,
kidukset paikallaan. Verestys tehdään heti kalan saannin yhteydessä
16. Jokainen venekunta huolehtii saamistaan kaloista kisan jälkeen.
17. Kilpailijat osallistuvat kisaan omalla vastuulla.
18. Jokaisella venekuntaan kuuluvalla tulee olla hyväksytty pelastusväline.
19. Kilpailijan on kisan päätyttyä oltava lähtöalueella.
20. Osallistumismaksu 15€ / venekunta. Tavarapalkinnot sijat 1-3.
Kokonaiskilpailun voittajalle kiertopalkinto.
21. Korona rajoitukset:
- kilpailuun saa osallistua vain terveena
- käsi- ja yskimishygieniaa on noudatettava
- venekuntien välistä kontaktia on vältettävä
- järjestäjä ohjeistaa viranomaisten vaatimukset kilpailukohtaisesti

Kilpailuiden johtaja Raimo Nieminen 040 756 0960
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