Vetouistelu 2.0 2021 säännöt
1. Kilpailun nimi on Vetouistelu 2.0, jonka vastuullisena kisajärjestäjänä toimii Hietamerta ry.
2. Vetouistelu 2.0:n kilpailuaika on lauantai 11.9.2021 klo 11.00 - 17:00.
3. Kilpailumaksu on 60 € / venekunta per osakilpailu (ei sisällä harjoittelulupia). Kisamaksu
maksetaan etukäteen Hietamerta ry:n tilille FI28 5403 0720 0933 29 perjantaihin 10.9.
mennessä. Viestiin kipparin nimi ja mahdollinen Häme-cup kilpailunumero. Kuitti maksusta
toimitetaan tekstiviestillä numeroon 045-870 5096.
4. Kilpailun lähtö- ja punnitusalueena toimii Ruovesi Camping & adventures (Haapasaarentie
5, Ruovesi).
5. Kilpailualue on merkitty kisakarttaan.
6. Uistelu alle 50 m päässä asutuista rannoista sekä 50 m lähempänä seisovia pyydyksiä on
kielletty.
7. 18–64 vuotiailla kilpailijoilla on oltava voimassa oleva valtion kalastuskortti.
8. Kipparikokous järjestetään verkkolähetyksenä Häme-cupin facebook-sivuilla edellisenä
iltana.
9. Pyyntitavoista on sallittu ainoastaan vetouistelu ja vieheet on laskettava pyyntiin.
10. Veneiden minimietäisyys toisistaan kilpailun aikana on 10 m.
11. Kilpailualueelta poistuminen katsotaan keskeyttämiseksi ja kilpailusuoritus hylätään. Vene
tai mikään uisteluväline ei saa ylittää kieltoalueen rajaa kalastustilanteessa. Kilpailua
valvovat merkityt ja merkitsemättömät valvontaveneet. Rantautuminen on sallittua
ainoastaan kilpailukeskuksen rannassa, pois lukien hätätilanteet. Hätätilanteessa
rantautumisesta tulee ilmoittaa viipymättä valvontaveneelle.
12. Vapoja saa olla samanaikaisesti pyynnissä kuusi (6). Muutoin ei veneeseen, miehistöön ja
uistelussa käytettäviin apuvälineisiin aseteta rajoituksia. Täkyraksin käyttö on sallittu. Nk.
jäykkä takila lasketaan vavaksi.
13. Uuden kalastuslain mukaisesti kaikki alamittaiset kalat on vapautettava niiden kunnosta
riippumatta.
14. Kilpailukalat, vähimmäismitat ja kertoimet sekä tulokseen laskettavien kalojen määrä per
kalalaji
Kalalaji

Alamitta

Lasketaan tulokseen per
kalalaji

Hauki

50 cm

1 kpl

Kuha

42 cm

2 kpl

Ahven

25 cm

3 kpl

15. Kaikki kalat tulee kuvata ja lähettää tulospalveluun veneessä viipymättä heti kalastustilanteen
jälkeen.
16. Kalat mitataan ja kuvataan järjestäjältä saadun mittalaudan päällä (a) ja kalastajan
kannattelemana (b).
Kalan OIKEA kylki tulee asettaa mittalautaa vasten ja kalan leuan kärki
mittalaudan päätyseinää vasten.
Kala tulee asettaa mittalaudalle siten, että sen alla olevasta mittalaudasta pystytään
yksityiskohtaisesti tulkitsemaan kalan pituus sekä leuan kärjen sijainti.
Kuvassa olisi hyvä näkyä ainakin yksi mittalaudan täysi kymmenlukema.
Kalan pituus tulee ilmoittaa täysinä senttimetreinä, jonka kalan pyrstön kärki on ylittänyt,
esimerkiksi pituus 46,7cm ilmoitetaan 46cm.

a) Kalasta otetaan valokuvia mittalaudan päällä.
Valokuvassa tulee myös näkyä kilpailukortti, johon on merkitty venekunnan
kilpailunumero.
Kalaa tai mittalautaa ei saa peittää kädellä kuvaustilanteessa, rimpuilevan kalan aloillaan
pitämisessä voi kuitenkin käyttää kahta sormea kalan etuosassa ja kahta takaosassa.
Kala tulee kuitenkin pystyä tunnistamaan valokuvista samaksi kalaksi kuin
kannattelukuvassa.
Kuvassa ei saa olla sellaisia varjostumia jotka vaikuttavat kuvan tulkitsemiseen.
Kalan VASEN kylki tulee näkyä valokuvassa.
b) Lisäksi kalasta otetaan kannattelukuva, jossa näkyy myös kalastaja.
Tässä kuvassa tulee kalaa kannatella siten, että kalan VASEN kylki valokuvataan.
Kalan sama kylki näkyy siis kaikissa kuvissa.
Tässäkin valokuvassa tulee näkyä kilpailukortti, johon on merkitty venekunnan
kilpailunumero.
c) Kuvat kaloista lähetetään kilpailun järjestäjän osoittamalla tavalla (esim. puhelinnumero).
Ilmoituksessa tulee ilmetä veneen kilpailunumero, kalalaji, kalan pituus senttimetreinä sekä
liitteenä kaksi valokuvaa kohtien 14 § a ja b kohtien mukaisesti.
Kuvan tulee olla riittävän korkealaatuinen edellä mainittujen tunnistetietojen
varmistamiseen, jotta se voidaan hyväksyä.
d) Kuva tulee lähettää kilpailun järjestäjälle ennen kilpailuajan päättymistä.
Ongelmatilanteiden osalta, tuomarineuvostolla on oikeus hyväksyä tai jättää hyväksymättä
kilpailuajan päättymisen jälkeen lähetetyt saaliskuvat.
Ongelmatilanteissa tulee viipymättä ottaa yhteyttä järjestäjään, jonka kanssa sovitaan
saaliskuvan toimittamisesta.
e) Virheellisesti kuvattu kala merkitään tulosilmoitusohjelmassa hylätyksi, jolloin ohjelman
kalasymboli muuttuu punaiseksi.
Mikäli kala hylätään, venekunta lähettää paremmat kuvat uudelleen tulospalveluun
17. Pisteiden mennessä tasan ratkaisee sijoituksen kalojen lukumäärä ja tämän jälkeen suurin
kala. Mikäli tämän jälkeenkin tulos on vielä sama, sijoituksen ratkaisee arpa.
18. Kilpailun juryn muodostavat kaksi kilpailun johdon määräämää henkilöä,
puheenjohtajajäsen, sekä kaksi arvalla valittua kilpailuveneen kipparia. Mahdolliset protestit
on jätettävä jurylle 15 min. kuluessa tulosten julkaisemisesta. Protestin käsittelymaksu on
20 €
19. Kilpailuveneiden tulee olla varustettu veneliikennelain ja asetuksen mukaisilla
turvallisuusvarusteilla. Kilpailijat kilpailevat omalla vastuullaan.
20. Järjestäjillä on oikeus perua tai siirtää kilpailut.
21. Järjestäjillä on oikeus tarkistaa kilpailuveneet.
22. Kilpailun palkinnot ovat saajilleen veronalaista tuloa.
23. Hätäilmoitukset ja avunpyynnöt soitetaan kiireellisissä tilanteissa numeroon 112. Muilta
osin noudatetaan Häme-cupin runkosääntöjä.
24. Venekunnalta tulee vähintään yksi jäsenistä olla paikalla palkintojen jaossa. Palkintoja ei
toimiteta jälkikäteen tai luovuteta muiden venekuntien jäsenille. Jos venekunnasta ei
ketään ole paikalla siirtyy seuraavalle sijalle.

KILPAILUN JOHTO
Mikko Mertala, puh. 045-8705096
Tulospalvelu Samuli Rahikainen, puh. 041-5359567

