
 

Haukikellunta 2017, säännöt ja ohjeet 
 

Säännöt 
Sallittuja välineitä ovat ainoastaan ns. perinteiset perhokalastusvälineet eli perhokela, perhosiima sekä 

perhovapa. Heittoperhojen viskely virvelillä ei siis käy! Siiman päässä tulee olla perhoksi luokiteltava 

sättärä, joka koostuu yhdestä väkäsettömästä koukusta tai koukusta, josta väkänen on puristettu lyttyyn 

ja siihen langalla ja/tai liimalla kiinnitetyistä keinokuiduista, karvoista, wiggle taileista jne. Lisäksi kaiken 

kalastuksen tulee tapahtua kelluntarenkaasta, moottorin käyttö on kielletty, samoin itsensä 

hinauttaminen renkaassa veneen perässä. Kilpailijat saavat suorittaa maalla tapahtuvat siirtymät parhaaksi 

katsomallaan tavalla. 

Kilpailuun osallistutaan pareittain, näin varmistetaan kalojen asianmukainen käsittely kuvaustilanteessa. 

Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan ja kaikilla 18-64-vuotiailla osallistujilla on oltava 

valtion kalastonhoitomaksu suoritettuna. 

Kilpailun voittaa se kalastajapari, joka saa kisa-aikana yhteismitaltaan 3 pisintä haukea 

Kilpailuaika on lauantaina 14.10.2017 kello 08:00 – 18:00. 

Kilpailukalat ja niiden mittaaminen 
Kilpailussa tavoitellaan kolmea (3) mahdollisimman pitkää haukea. 

Kalat mitataan järjestäjän toimittamalla mittalaudalla. Kalaa pidetään mittalaudalla siten, että yhteen 

painettu suu nojaa mittalaudan korkeaa päätyreunaa vasten. Pyrstö puristetaan varovasti yhteen, jonka 

kärjestä pituus mitataan. Pituudeksi lasketaan kalan täysien senttien (cm) määrä, eli esimerkiksi 92,1 ja 92,9 

cm kalat ovat molemmat 92 cm pitkiä. 

Kaikki hauet tulee mitata rannalla/rantakaislikossa! Tämä siitä syystä, että kalojen käsittely ja 

mittaaminen renkaassa ei välttämättä onnistu siten, ettei kalalle koituisi siitä turhaa haittaa.  

Kalojen kuvaaminen 
Kilpailukaloista otetaan kännykkäkameralla sekä saaliskuva (ns. poseerauskuva) että mittalautakuva. 

Jälkimmäisessä tulee näkyä koko kala mittalaudalla ja ilmoitetun pituuden tulee selvitä kuvasta. Kiinnitä 

huomiota siihen, että kuvasta on nähtävissä samanaikaisesti kalan kuono ja pyrstö. Molemmissa kuvissa 

täytyy näkyä kilpailijoille toimitettu tunnistuskortti. Sekä mittalauta- että pönökuvassa pitää näkyä kalan 



vasen kylki! Kilpailijoiden vastuulla on huolehtia, että mittalautakuvien tarkkuus riittää kalan pituuden 

selvittämiseen. Kilpailijat käyttävät kuvaamiseen omia kännykkäkameroitaan. Kilpailijoiden vastuulla on 

varmistaa, että kamera on riittävän laadukas terävien kuvien ottamiseen ja että puhelimessa on riittävästi 

muistia ja akkua kuvien ottamiseen. 

Kalojen vapauttaminen 
Kaikki vahingoittumattomat hauet tulee vapauttaa viipymättä mittauksen ja valokuvauksen jälkeen. 

Kilpailijoiden vastuulla on toimia parhaansa mukaan, jotta kalat voidaan vapauttaa elinvoimaisina.  

Kalojen ilmoittaminen 
Saadut kalat ilmoitetaan tuomaristolle kännykän internetselaimen avulla heti mittauksen, kuvauksen ja 

vapauttamisen jälkeen. Ilmoita vain tulostasi parantavat kalat. Kalan ilmoittamista varteen mennään 

internetosoitteeseen www.fisuun.fi/kk, jossa kirjaudutaan tulosohjelmaan omalla puhelinnumerolla ja 

tuomariston kapteeneille toimittamalla salasanalla. 

 Ilmoita kala klikkaamalla vasemmasta yläkulmasta Lisää Kilpailukala. Valitse ilmoitettava laji 

valikosta. 

 Kirjoita kalan pituus numeroina ja täysinä sentteinä ja ilman yksikköä. Metrin hauen pituus on siis 

100 

 Lisää kuva klikkaamalla Lisää tiedosto. Valittavaksi tulee kuvan haku puhelimen muistista, joka on 

esim: galleria / asiakirjat / files tms. 

 Voit lähettää yhteensä kolme kuvaa per kala. (mittalauta- ja poseerauskuva pakolliset!) 

 Painamalla Tallenna ja palaa listaan lähetät ilmoituksen. 

 Voit muokata ilmoitusta ja lisätä siihen kuvia painamalla Muokkaa. Painamalla Päivitä ja Palaa 

listaan pääset ilmoittamiesi kalojen listalle. 

 

Kalat ilmoitetaan kapteenin puhelinnumerolla! Jos kalojen ilmoittamisessa on ongelmia, ota välittömästi 

yhteys tuomaristoon.  

Tunnistusesine 
Tunnistuskortti toimitetaan kalastajaparin ”kapteenille” hyvissä ajoin ennen kisaa. Kortti tulostetaan ja se 

otetaan minigrip-pussissa tms. mukaan vesille. Kapteeneille toimitetaan 15 min. ennen kilpailun 

alkamishetkeä tunnistuskorttiin kirjoitettava sana. Tämä kirjoitetaan tunnistuskorttiin NÄKYVÄSTI 

vedenkestävällä tussilla. Tunnistuskortit joihin tätä tunnistussanaa ei ole kirjoitettu, eivät kelpaa. 

Tunnistuskortin ja siihen kirjoitetun sanan tulee olla esillä ja luettavissa sekä mitta- että pönökuvissa! 

Tulosten ilmoittaminen 
Kisan kokonaistulokset ja voittajat julkistetaan kisan jälkeen 14.10. klo 20:00 mennessä. Kisassa on 

protestiaika, joka kestää yhden tunnin kisan päättymisen jälkeen, eli kello 19:00 asti. Kaikki mahdolliset 

protestit ohjataan kisan tuomaristolle. 

Tuloksia voi seurata koko kilpailun ajan osoitteissa  

www.vapaa-ajankalastaja.fi/vastuullinen/haukikellunta2017 

www.fisuun.fi/haukikellunta2017.html 

Hylkäämisperusteet 
 Jos mittakuvassa ei näy koko kala, mitta-asteikko sekä tunnistuskortti, kala hylätään. 

 Jos mittakuvasta ei saa selvää tai kalan pituus ei selviä kuvasta kala hylätään. 

http://www.vapaa-ajankalastaja.fi/vastuullinen/haukikellunta2017
http://www.fisuun.fi/haukikellunta2017.html


 Jos ”pönökuvassa” ei näy koko kala sekä tuloskortti, kala hylätään. 

 Mikäli käytetään jotain muuta, kuin virallista kisamittaa, ei kyseisiä kaloja hyväksytä kilpailuun ja ne 

hylätään 

 Mikäli kuvista käy ilmi kalan epäasiallinen käsittely tai sääntöjenvastaiset välineet, kala hylätään 

 Mikäli kalastajaparin kisasuoritukseen osallistuu joku muu, kuin kisaan ilmoitetut jäsenet, parin 

suoritus hylätään (mahdolliset muutokset kalastajaparin kokoonpanoon on ilmoitettava kisan 

tuomaristolle viimeistään 12.10.) 

Kisan tuomaristolla on oikeus muuttaa kalojen ilmoitettuja pituuksia kuvien perusteella. Kalojen pituus 

ilmoitetaan vain tasasentein. Mitta pyöristetään aina alempaan tasasenttilukuun. Tasatuloksen sattuessa 

ratkaisee pisin kala, mikäli se on yhtä pitkä, ratkaisee seuraavaksi pisin kala jne. Mikäli kaikki kolme haukea 

ovat yhtä pitkiä, ratkaisee se, kumpi on saanut tulokseen vaikuttavat kolme haukea nopeammin. Ilmoita siis 

kalasi heti vapauttamisen jälkeen! 

Vastuut 
 Kilpailijat osallistuvat kilpailuun omalla vastuullaan, eikä järjestäjä vakuuta kilpailijoita.  

 Ilmoittautumalla kilpailuun kilpailija hyväksyy nämä säännöt ja sitoutuu noudattamaan niitä. 

 Järjestäjä voi käyttää taltioimaansa kuvamateriaalia sekä kilpailijoiden kilpailukaloistaan ottamia 

valokuvia korvauksetta kaikkeen vapaa-ajankalastusta edistävään toimintaan. 

 Palkinnon arvon mahdollinen ilmoittaminen verottajalle on palkinnon saaneen vastuulla. 

 Kilpailun järjestää Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö. Järjestäjä pidättää oikeuden 

sääntömuutoksiin ilmoittamalla niistä viimeistään kisa-aamuna sekä osoitteessa: www.vapaa-

ajankalastaja.fi/vastuullinen/haukikellunta2017. 

Tuomariston yhteystiedot 
Tuomaristoon saa tarvittaessa yhteyden soittamalla numeroon 050 564 8009 

Ilmoittautuminen ja osallistumismaksut 
Osallistujamäärä on rajoitettu 30 kalastajapariin. Kilpailuun ilmoittaudutaan perjantaihin 29.9. mennessä 

sähköpostilla mika.oraluoma@vapaa-ajankalastaja.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä kerrotaan kalastajaparin 

nimet ja puhelinnumerot sekä ”joukkuenimi” ja osoite johon kisamitta toimitetaan. Ilmoitathan lisäksi, 

mikäli kalastajaparin molemmat osapuolet ovat syntyneet vuonna 2000 tai myöhemmin. Kilpailu on 

kalastajaparikohtainen, ja kilpailumaksu on 20 € / kalastajapari. Maksulla katetaan mittalautakulut, joita ei 

tarvitse siis palauttaa! Ilmoittautumisen yhteydessä kapteeneille kerrotaan tilinumero, johon 

ilmoittautumismaksu maksetaan. Ilmoittautuminen on hyväksytty ja sitova kun maksu näkyy järjestäjän 

tilillä.  

 

 


