Viehekalastuksen SM, säännöt 2019 (päivitetty 13.6.2019)

§ YLEISPERIAATTEET
•

•
•
•
•

•

•

Kilpailun nimi on Viehekalastuksen SM.
o Viehekalastuksen SM -kilpailuun kuuluvat myös SM-Ahven ja SM-Hauki kilpailut. Ne järjestetään sellaisina vuosina, kun Viehekalastuksen SM on
kaksipäiväinen.
Viehekalastuksen SM -kilpailu 2019 järjestetään sunnuntaina 16.6.2019.
Kilpailuvesistönä toimii Ilmoilanselkä, Hauhonselkä ja Iso-Roine.
Kilpailukeskus sijaitsee Alvettulassa Hauholla (Vanhan Sillan tie 38, Hämeenlinna).
Kilpailu käydään venekunnittain, jotka koostuvat kahdesta (2) henkilöstä.
Kilpailussa kalastetaan ainoastaan veneistä ja noudatetaan kestävän vapaaajankalastuksen periaatteita.
Kilpailuaika on 7,5 tuntia. Kilpailuajan molemmin puolin on puolituntia siirtymäaikaa.
Osallistuvat venekunnat eivät saa kilpailupäivänä kalastaa kilpailuvesistöissä
kilpailuajan ulkopuolella.
Kilpailun järjestää Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (Koolla on väliä hanke).

§ KILPAILUSARJAT
•
•

Venekuntasarjassa venekuntaan kuuluu kaksi kalastajaa.
Joukkuesarjassa joukkueen muodostaa kaksi venekuntasarjassakin kilpailevaa
venekuntaa. Joukkuesarjaan voivat osallistua Suomen Vapaa-ajankalastajien
Keskusjärjestöön (SVK) kuuluvat rekisteröidyt yhdistykset (Ry) sekä yritykset (Oy).

§ SIJOITUKSEN MÄÄRÄYTYMINEN
•

•
•
•

Venekunnan tulokseksi lasketaan kolmen (3) pisimmän ahvenen ja kolmen (3)
pisimmän hauen yhteispituus. Ahvenen ja hauen merkityksen
yhteismitallistamiseksi käytetään ahvenella kerrointa 2,5. Suurimman
yhteispituuden kalastanut venekunta on voittaja.
Joukkueen tuloksessa otetaan huomioon kummankin joukkueeseen kuuluvan
venekunnan tulokset. Suurimman yhteispituuden kalastanut joukkue on voittaja.
Mikäli kaksi (2) tai useampi venekunta / joukkue päätyy samaan tulokseen, on etu
sillä, jolla on suurempi yksittäinen kala (ahvenen 2,5-kerroin huomioon otettuna).
Mikäli kaikki 6 (joukkuekilpailussa 12) kalaa ovat yhtä pitkiä, ratkaisee arpa.

§ SALLITUT VÄLINEET JA MENETELMÄT
•

•

•
•

Hyväksyttyihin menetelmiin kuuluvat kaikki vapakalastusmenetelmät (myös
pilkintä). Kilpailija saa kalastaa yhdellä vavalla kerrallaan, mutta valmiudessa
olevien vapojen määrää ei ole rajoitettu. Vapaa kohden saa pyynnissä olla vain yksi
(1) keinotekoinen viehe, joka voi olla myös esimerkiksi perho tai pilkki.
Koukuttomien vieheiden käyttö lisähoukuttimena tai ns. veturina on kielletty.
Lisäpainoja tai perinteisiä painosyvääjiä saa kuitenkin käyttää.
Luontaisten syöttien kuten matojen, toukkien, taikinan, kalojen, kalanpalojen ja
muiden vastaavanlaisten syöttien käyttö on kielletty. Nestemäisten hajusteiden
käyttö on vieheessä sallittu.
Teknisten apuvälineiden, kuten sähkömoottorin, kaikuluotaimen yms. käyttö on
sallittu.
Kilpailijoiden suositellaan käyttävän solmuttomasta havaksesta valmistettua haavia,
vapautusmattoa, väkäsettömillä koukuilla varustettuja vieheitä, pitkävartisia
koukunirrotuspihtejä sekä pitkävartisia katkaisupihtejä. Nostokoukun ja leukapihtien
(eng. boga grip) käyttö on kielletty.

§ KILPAILUKALAT JA NIIDEN MITTAAMINEN
•
•
•

Kilpailukalaksi hyväksytään ainoastaan lajikohtaisen alamitan (ahvenella 20 cm,
hauella 50 cm) ylittävä kala.
Sama kalayksilö hyväksytään tuloksiin venekuntakohtaisesti vain yhden kerran.
Tulokset perustuvat kalan kokonaispituuteen, joka ilmoitetaan senttimetreinä (cm).
Kalat mitataan kilpailun järjestäjän antamalla mittalaudalla. Saaliiksi saatu kala
asetetaan mittalaudalle kalan oikea kylki mittalautaa vasten ja kiinni olevien
leukojen kärki kiinni mittalaudan päädyssä. Kalan pituus mitataan varoivaisesti
yhteen puristetun pyrstön kärjen kohdalta. Kalan pituudeksi ilmoitetaan täysi
senttimäärä, johon kalan pyrstön kärki yltää. Esimerkiksi 52,1 ja 52,9 cm kalat ovat
molemmat 52 cm pitkiä.

§ KALOJEN KÄSITTELY
•

•

•

Venekunnat saavat halutessaan valikoida saamistaan kilpailukaloista itselleen
ruokakaloja, jotka eivät kuitenkaan saa ylittää lajikohtaista ylämittaa (ahvenella 35
cm / hauella 80 cm). Ruokakalaksi otettu kala tainnutetaan välittömästi, mutta
verestys tehdään vasta mittauksen ja valokuvauksen jälkeen.
Kaikki muut kilpailijoiden saamat kalat tulee vapauttaa välittömästi mittauksen ja
valokuvauksen jälkeen. Vapautus tulee tehdä mahdollisimman nopeasti ja kalan
hyvinvoinnista huolehtien.
Mikäli kalan vapauttaminen vastoin sääntöjen tai kilpailijan tahtoa ei onnistu,
ilmoitetaan siitä tuomaristolle välittömästi puhelimitse ja noudatetaan saatavia
ohjeita.

§ KALOJEN KUVAAMINEN
•

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

•

•

Mittalautakuvassa tulee selvästi näkyä koko kala mittalaudalla. Kalan pituuden ja
yksilöllisyyden tulee selvitä kuvasta, eli kalan koko pää ja pyrstö on oltava
nähtävissä samanaikaisesti. Vapautettavaa kalaa voi tukea käsillä, kunhan se ei
estä kalan tunnistamista ja pituuden määrittämistä. Tainnutetun kalan tulee
kuitenkin näkyä mittalautakuvassa kokonaisuudessaan. Kilpailijoiden vastuulla on
huolehtia, että mittalautakuvien tarkkuus riittää kalayksilön ja sen pituuden
selvittämiseen. Myös venekunnalle annetun yksilöllisen tunnistusesineen tulee
näkyä kuvassa.
Saaliskuvassa tulee näkyä sekä kala että kalastaja. Kalaa ei saa roikottaa. Jos
kalaa pidetään sylissä, tulee sitä pidellä niin, että toinen käsi tukee kalaa
vatsapuolelta. Kala voi olla kuvassa myös vapautusmaton tai haavin päällä. Kuvan
voi myös ottaa, kun kalastaja on vapauttamassa kalaa.

§ KALOJEN ILMOITTAMINEN
•

•

•
•

Saatu kala ilmoitetaan tuomaristolle kännykän internetselaimen avulla heti
mittauksen, kuvauksen ja mahdollisen vapauttamisen jälkeen. Ilmoita kuitenkin vain
tulostasi parantavia kaloja.
Kalan ilmoittamista varten mennään järjestäjän ilmoittamaan internetosoitteeseen,
jossa kirjaudutaan tulosohjelmaan omalla puhelinnumerolla ja tuomariston
kipparikokouksessa kertomalla salasanalla.
Kalojen ilmoittamisohjeet tarkennetaan osallistujille lähetettävässä viestissä ja vielä
kipparikokouksessa.
Tuomaristo tarkistaa (ja tarvittaessa muuttaa) venekuntien ilmoittamien kalojen
pituudet kuvien perusteella. Mikäli kuvaa ei ole otettu sääntöjen mukaisesti, tai
pituutta ei pystytä kuvasta varmistamaan, voidaan ko. kala hylätä (katso Sanktiotsääntö).

§ KILPAILUALUE
•

Kilpailualueena toimii edellä mainitut vesistöt, pois lukien kartalla osoitetut
kieltoalueet. Rantautuminen on sallittua ainoastaan valvontaveneen luvalla
(puhelinnumerot jaetaan kipparikokouksessa), hätätilanteet pois lukien.

§ ETÄISYYS JA HÄIRINTÄ
•

•

Kilpailun aikana ei saa mennä viittäkymmentä (50) metriä lähemmäksi toista
kilpailijaa. Liikkuva vene väistää (taivas)ankkurissa olevaa venettä. Kilpailijat eivät
saa tahallisesti häiritä toisten kilpailijoiden suoritusta. Myös muu epäurheilijamainen
käytös on kielletty. Sama etäisyyssääntöä tulee noudattaa myös muiden kalastajien
sekä kaikkien pyydysten kohdalla. Säännöstä saa poiketa lähtöalueella ja
hätätilanteessa ja mikäli turvallinen vesillä liikkuminen sitä edellyttää, kuten kapeat
salmi- ja vuollepaikat.
Kilpailijat eivät saa aiheuttaa häiriötä ranta-asukkaille, mökkiläisille tai muille vesillä
liikkujille. Hyvät käytöstavat ja roskaamattomuus kuuluvat myös vastuullisen
kisaajaan luonteeseen.

§ KILPAILUNUMERO
•

Venekunta saa veneeseen kiinnitettävän kilpailunumeron, joka on pidettävä
kilpailun aikana selvästi näkyvillä.

§ SANKTIOT
•

•
•
•
•

Mikäli venekunnan todetaan rikkoneen kilpailun sääntöjä, voi tuomaristo puhelimitse
antaa venekunnalle huomautuksen tai varoituksen, sääntörikkeen vakavuudesta
riippuen.
Mikäli huomautuksen saaneen venekunnan todetaan rikkoneen sääntöjä saman
kilpailun aikana toistamiseen, on automaattisena seuraamuksena varoitus.
Mikäli venekunta saa varoituksen, poistetaan siltä pisin lopputuloksiin vaikuttava
kala niin, että kyseisen lajin yhteispituus lasketaan vain neljän (4) kalan perusteella.
Mikäli venekunta saa toisen varoituksen, on automaattisena seuraamuksena
kyseisen kilpailutuloksen nollaaminen (0).
Vastoin sääntöjä ilmoitetut kalat (esimerkiksi kuvasta puuttuu tunnistusesine) eivät
automaattisesti aiheuta huomautusta tai varoitusta, mutta tuomaristo voi jättää
hyväksymättä tällaisen kalan.

§ VASTUUT JA VELVOLLISUUDET
•

•
•
•
•

•
•

Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan. Suomen Vapaaajankalastajien Keskusjärjestö ei vakuuta kilpailijoita. Veneissä on oltava
vesiliikennelain edellyttämät turvallisuusvälineet ja lisäksi kelluntavälineet on oltava
kilpailijoilla päälle puettuina koko kilpailun ajan.
Jokaisella 18–64 -vuotiaalla kilpailijalla tulee olla kuitti maksetusta valtion
kalastonhoitomaksusta, joka (tai todistus iästä) on pyydettäessä esitettävä kilpailun
järjestäjille.
Venekunta on velvoitettu palauttamaan tunnistusesineensä ja mittalaudan
järjestäjille kilpailun päätteeksi. Ne palauttamatta jättäneet venekunnat vastaavat
tarpeettomista etsintä- taikka palauttamistoimista aiheutuneista kuluista.
Ilmoittautumalla kilpailuun kilpailija hyväksyy nämä säännöt ja sitoutuu
noudattamaan niitä. Samalla kilpailijan edustama venekunta antaa järjestäjille
oikeuden tarkastaa veneensä ja välineensä.
Protestiaika on yksi tunti kilpailuajan päättymisen jälkeen. Protesti on tehtävä
kirjallisesti sähköpostiosoitteeseen: viehekalastus@gmail.com. Protestimaksu on
200 €. Jos protesti hyväksytään, protestimaksua ei peritä. Protestin käsittelee
kilpailun tuomaristo, jonka päätöksestä ei voi valittaa.
Järjestäjä voi käyttää taltioimaansa kuva- ja videomateriaalia sekä kilpailijoiden
kilpailukaloistaan ottamia valokuvia korvauksetta kaikkeen vapaa-ajankalastusta
edistävään toimintaan.
Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin ilmoittamalla niistä
kipparikokouksessa sekä osoitteissa www.viehekalastuksen-sm.fi ja
www.facebook.com/viehekalastuksenSM

