EASY FISHING – FLADEN KUHANUISTELUKILPAILU 2021 on
vetouistelun Häme -cupin 2. osakilpailu vuonna 2021
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Kilpailun järjestäjä on Easy Fishing Oy.
Kilpailun johtajana toimii Ilkka Keinänen puhelin 044–9100910.
Kilpailukeskuksena toimii Petäys Resort, Petäyksentie 35, 14620 Tyrväntö:
Sijainti & ajo-ohje - Petäys (petays.fi)
Majoitustarjoukset Petäys Resort koodilla ”Easy Fishing” voimassa 15.5.2021 asti.
Petäyksen aluekartasta (liite) löytyy opastus, veneluiska-, pysäköinti-, laituri-,
punnitus-, reitti- ja hotellin alueopastetiedot.
Kilpailualueena on Vanajanselän kalastusalueen yhtenäislupa-alue. Huomioitava
yksityisvesialueet, jotka eivät kuulu kilpailualueeseen.
6332.pdf (vanajanselankalatalousalue.fi)
Osallistumismaksu ennakkoon maksettuna, viimeistää 28.6.2021 on 55,00 € /
venekunta. Maksu suoritettava tilille: Easy Fishing Oy FI64 1745 3000 2647 80.
Viestikenttään merkittävä kipparin suku- ja etunimi. Kuittikopio on esitettävä
kilpailukansliassa viimeistään tuntia ennen kipparikokouksen alkua. Kilpailun
peruuntuessa, osallistumismaksu palautetaan maksajan tilille.
Osallistumismaksu kilpailukansliaan maksettuna, viimeistään tuntia ennen
kipparikokouksen alkua on 65,00 € / venekunta. Kilpailukansliassa maksuvälineenä
käy käteinen / kortti.
Joukkuekilpailumaksu 50,00 € / venekunta.
Lähtö/paluuliikenne: Petäyksen ja Lammassaaren välistä kapeaa aukkoa EI saa
käyttää siirtymisaikojen eikä kilpailun aikana. Siirtymisreitti kilpailualueelle/alueelta
VAIN Lammassaaren itä- ja/tai pohjoispuolelta (väylä Lammassaari-Retulansaari).
Turvallisuus: Satama/laiturialueella sekä sen läheisyydessä max. nopeus 9 km/h ja
aaltovaikutus on minimoitava. Huomioitava muu vesiliikenne sekä uimarit, suplautailijat jne. (aluekartta).
Petäysniemessä on myös yksityismökki(ranta) ja -asuntoja, mikä on huomioitava
liikuttaessa hotelli – laiturialue – veneenlaskuluiska – P-alue välillä (aluekartta).
Ekologisuus: Roskat on tuotava maihin punnitusalueella oleviin roskiksiin.
Muovipusseja ei jaeta. Paperisia karttoja jaetaan vain tarvitseville.
Puntarille tuotavat, järjestäjälle jäävät kalat on pyrittävä pitämään
jatkojalostuskelpoisina ja ne on säilytettävä kylmässä. Punnitusalueella on
saatavilla jääpaloja/hilettä venekuntien käyttöön.
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SÄÄNNÖT:
Kilpailussa noudatetaan VETOUISTELUN HÄME-CUP RUNKOSÄÄNTÖJÄ (RS)
Hämecup (hamecup.com) sekä alla mainittuja, tarkentavia kilpailukohtaisia
sääntöjä (+):
1. Harjoitteluaika, joka ei sisälly kilpailulupaan päättyy perjantaina 2.7. klo 12:00.
2. Kipparikokous alkaa perjantaina 2.7. klo 17:00 ja lauantaina 3.7. klo 10.00
kilpailukeskuksessa, Rantaravintola Kaisan edessä ja/tai Häme-Cup Facebooksivustolla.
3. Kilpailu on kaksipäiväinen: pe 2.7. klo 18:00 – 22:00 ja la 3.7. klo 11:00 – 17:00.
4. Ennen kilpailuajan alkua ja kilpailuajan loputtua on puolen tunnin siirtymäaika.
5. RS 11§ + Siirtymäajan päättyessä kilpailuveneiden on oltava aluekartassa
näkyvällä max. 9 km/h nopeusrajoitusalueella. Mittaus- ja punnituspaikalle on
opastus ja sinne siirrytään kipparikokouksessa ilmoitetusta paikasta (yksi henkilö /
venekunta).
6. RS 12§ + Kilpailussa hyväksyttävä kala on kuha, jonka kilpailualamitta on 48,0 cm.
Venekunnan kilpailun kokonaistulos lasketaan kahdeksan (8) kuhan (suolistamaton)
yhteispainon mukaan. Kilpailukalat on tainnutettava ja verestettävä kiduksista - EI
kurkusta. Ensimmäisenä kilpailupäivänä (perjantai) saa puntarille tuoda enintään
neljä (4) ja toisena kilpailupäivänä (lauantai) enintään kahdeksan (8) kuhaa /
venekunta.
HUOMIOITAVAA: Jos venekunta on mittauttanut ensimmäisenä kilpailupäivä
esimerkiksi neljä kuhaa kilpailukortille, saavat he tuoda toisena kilpailupäivänä
puntarille enintään neljä kuhaa jne. (4+4, 3+5, 2+6, 1+7, 0+8).
Tasatuloksessa paremmuuden ratkaisee ensisijaisesti ensimmäisen kilpailupäivän
(perjantai 2.7.) tulos ja toissijaisesti arpa.
7. RS 13§ + Mittauspaikalla ja punnitusjonossa saa olla vain yksi henkilö / venekunta.
Punnitusjono sulkeutuu perjantaina 2.7. klo 22:30 ja lauantaina 3.7. klo 17:30.
8. RS 15§ + Plaanarikelkkojen maksimietäisyys veneestä on 25 m. Merkityt pyydykset
ja mökkirannat on ohitettava vähintään 50 metrin etäisyydeltä.
9. RS 18§ + Järjestäjällä on oikeus tarkastaa kilpailuun osallistuvat veneet ennakkoon
molempien kilpailupäivien alussa ja lopussa. Tarkastuksen yhteydessä
kilpailuveneestä / miehistöltä löydetyt, kilpailussa hyväksyttävät kalat aiheuttavat
kilpailusta poissulkemisen.
10. RS 19§ + Ensiapupiste sijaitsee kilpailukeskuksessa kanslian / punnituspaikan
yhteydessä puhelin 050-4460070.
11. RS 21§ + Jokaisen venekunnan on ilmoitettava kilpailukansliaan veneessä
käytettävä puhelinnumero ja yhteystiedot. Rantautuminen on sallittu ainoastaan
kilpailukeskuksessa Petäyksessä sekä Lepaan rannassa (Iittala) tai erikseen
kilpailua valvovien tuomariveneiden tai kilpailunjohtajan luvalla (044–9100910).
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12. RS 22§: Jokaisen kilpailuveneessä olevan henkilön nimi on ilmoitettava
kilpailukansliaan ja jokaisella kilpailuveneessä olevalla, 18–64-vuotiaalla on oltava
KALASTONHOITOMAKSU 2021 suoritettuna.
13. RS 25§ + Covid-19-tilanteesta mahdollisesti johtuva kilpailun peruuttamis- tai
siirtämispäätös tehdään viimeistään 25.6. aikana.
14. Joukkue- ja juniorikilpailuissa noudatetaan Häme-Cup 2021 runkosääntöjä (RS).
15. Kilpailuveneen kippari vastaa hyvien merimiestapojen ja vesiliikennesääntöjen
noudattamisen lisäksi Covid-19 suositusten / määräysten noudattamista.
16. Kisakansliassa, kipparikokouksessa, mittauspaikalla ja punnitusjonossa saa olla
paikalla vain yksi henkilö / venekunta. Hänen on käytettävä koko ajan suojamaskia
sekä noudatettava turvavälejä.

LIITE 1: ALUEKARTTA (Oikeus muutoksiin pidätetään)
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LIITE 2: OHJEET JA KÄYTÄNNÖT KORONATILANTEESTA JOHTUEN (Oikeus
muutoksiin pidätetään)
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Paikalle tulee saapua yksin tai korkeintaan omien perheenjäsenten / venekunnan
kanssa.
Turvavälit, vähintään 2 m pidetään kaikissa tilaisuuden tilanteissa, niin järjestäjien kuin
osallistujien välillä.
Järjestäjät suojautuvat kasvomaskein ja suojakäsinein.
Käsidesiä on tarjolla kilpailukansliassa sekä hotelli Petäys Resortissa.
Kilpailukortit; järjestäjä käsittelee kilpailukortteja suojahanskoin ja jokainen kortti
suljetaan pussiin, ennen kuin se annetaan kilpailijalle. Kilpailija ei poista korttia
pussista, vaan ojentaa sen avaamattomana kilpailun päätteeksi takaisin järjestäjälle.
Järjestäjä käsittelee korttia taas suojahanskoin.
Tapahtuma-alueen järjestelyt tehdään niin, ettei ihmistungoksia tai lähikontakteja
synny:
o Ilmoittaudu ja maksa osanottomaksu ennakkoon.
o Punnitusjonossa pidetään vähintään 2 m välit.
Vältetään turhaa liikkumista kilpailukanslian alueella sekä laiturialueilla.
Puntarille tuotavat kalat on kilpailija mitannut ennakkoon punnitusjonon alkupäässä.
Mittaus- ja punnituspaikalla kilpailija jättää saaliin astiaan, odottaa että lukema ja
lukumäärä saadaan taltioitua sekä kirjattua.
Kilpailuorganisaatio pussittaa ja säilyttää kalat sekä toimittaa ne jatkokäsittelyyn.
Palkinnot jaetaan kilpailun päätyttyä turvavälejä noudattaen:
o Palkinnot on asetettu pöydälle, jonka jälkeen ilmoitetaan tulosjärjestyksessä
palkintoihin oikeutetut kilpailijat.
o Pidetään riittävä tauko jokaisen kilpailijan jälkeen, jotta palkittava saa rauhassa
noutaa oman palkintonsa. Vasta kun tämä on siirtynyt takaisin sivummalle,
luetaan tuloslistalta seuraavan palkittavan nimi.
Palkittavia ei kätellä, halailla tms. mutta raikuvat aplodit ovat suotavia.
Palkintojaon yhteydessä pidetään riittävä turvaetäisyys sekä kanssakilpailijoihin että
järjestäjiin, mukaan lukien mahdollisten valokuvausten aikana. Mitalistit eivät siis
tunkeudu toistensa iholle valokuvaustenkaan aikana, vaan turvavälit otetaan huomioon
kaikessa tekemisessä.
Hotellin palveluja käytettäessä, jokainen on velvollinen noudattamaan koronaohjeita.
Huonovointisena tai sairaana ei kilpailuihin saa osallistua. Sama koskee tilannetta,
jossa joku muu perheenjäsen on sairastunut. Jos sairastunut henkilö kuitenkin
kilpailupaikalla havaitaan, hänet diskataan kilpailusta.
Kilpailut ovat ulkoilmatapahtumia, mutta järjestäjä voi alueen epidemiatilanteen
mukaan suositella käytettävän kasvomaskia kilpailun ajan.
Maskia voi muutenkin halutessaan käyttää ottaen huomioon siihen liittyvät ohjeet.
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaistakoronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/suosituskasvomaskien-kaytosta-kansalaisille
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