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ELÄMÄÄ

KEMIJOKI OY / www.kemijoki.fi

SM-pilkki 2019 ohjelma

5.4.2019 Perjantai
16.00 – 20.00

Kilpailutoimisto avoinna Scandic Kemi (Hahtisaarenkatu 3, 94100 Kemi). Ilmoittautumiset kilpailuun ja muutokset ennakkoilmoittautumisiin.

6.4.2019 Lauantai
7.00

Kilpailutoimisto aukeaa kilpailukeskuksessa
(Luulajankatu 6, 94100 Kemi) Joulupukin Satamatoimistolla. Ilmoittautuminen avoinna.
Kisatorilla myynnissä ruokaa, elintarvikkeita,
virvokkeita, makeisia, kalastustarvikkeita yms.

9.00

Kemin kaupungin ja Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön tervehdys.

9.15 (noin)

Siirtyminen kilpailualueelle alkaa.

10.00

SM-pilkin kilpailuaika alkaa.

13.00

Punnituslinjasto avataan.

14.00

SM-pilkin kilpailuaika päättyy. Siirtymäaika
kilpailukeskukseen alkaa.

15.00

Siirtymäaika päättyy, myöhästyneiden saalista ei punnita.

16.00-18.00 (noin)
18.00

Palkintojen jako.
Kilpailutoimisto suljetaan.
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TERVETULOA 150-VUOTIAASEEN KEMIIN
SM-PILKKEIHIN
Hyvät Ystävät. Olemme iloisia, että kisojen paikaksi on valikoitunut
Kemi. SM-pilkit ovat hieno lisä 150 -juhlavuotemme tapahtumakavalkadiin. Uskoakseni pystymme tarjoamaan yli tuhat ihmistä
keräävälle tapahtumalle hyvät ja mielenkiintoiset puitteet, onhan
kevättalvi Perämerellä juuri parhaimmillaan. Legendaarinen Lumilinna, nyt myös ympärivuotisena painoksena Mansikkanokalla,
sekä yli 30v turistikäytössä ollut Sampo -jäänmurtaja-alus ovat
kansallisia talvimatkailun kärkituotteita ja ainutlaatuisia kohteita
myös kansainvälisessä mittakaavassa, suosittelen tutustumaan.
Kemi on todellinen harrastekaupunki. Tarjolla on liikuntaa ja kulttuuria laidasta laitaan.
Laaja skaala menestyneitä urheiluseuroja, uima- ja jäähallit, golfkenttä ja muut laadukkaat
liikuntapaikat, kaupunginteatteri, kaupunginorkesteri ja museot tarjoavat jokaiselle jotakin.
Meren ja kaupunkikeskustan kiinteä yhteys rantabulevardeineen ja vierasvenesatamineen
luo miljööllisesti erityisesti kesällä kiintoisan kokonaisuuden. Tähän oman mausteensa tuo
pitkä teollinen perinne ja maisemassa huomiota kiinnittävät tehtaat.
Kilpailun paikalliset järjestäjät ovat painaneet pitkää päivää tehdäkseen tapahtumasta
onnistuneen, siitä kiitos heille. Kaikille osallistujille ja vieraillemme toivon kalan syövän sekä
elämyksellisiä hetkiä 150-vuotiaassa Kemissä. Kemissä nappaa.
Tervetuloa!
Tero Nissinen
kaupunginjohtaja
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Tervetuloa Lappiin !
Lapin Vapaa-ajankalastajat ry:n puolesta minulla on ilo
toivottaa Teidät Tervetulleiksi vuoden 2019 SM- pilkin kisanäyttämölle eteläiseen Lappiin - Kemiin.
Tehty työ näkyy huhtikuun 6 päivänä kilpailualueella
Perämeren jäällä, tuhannen pilkkijän kilpailutapahtumana.
Pilkkijöitä voi pitää hyvällä syyllä yhtenä aidoimmista
kansanliikkeistä. Tämä kansanliike syntyy aina uudelleen
kevään koittaessa, kun tuhannet pilkkimiehet ja -naiset
täyttävät järvien selät mittaamalla taitojaan SM- pilkkimestaruuksista. Saaliiksi toivotaan ”körmyniska”-ahvenia,
mutta avannosta nousee kylkiäisinä myös mielenvirkistystä ja luonnonrauhaa. Näiden arvoa ei rahalla mitata.
Tämän vuoden kilpailualue poikkeaa aikaisempien vuosien SM- pilkkialueista, ovathan ne olleet sisävesiemme järvialueita. Kilpailualueena on nyt
Perämeren jäälakeus.
Tässä yhteydessä haluan jo etukäteen kiittää yhteistyökumppaneita ym. tahoja, sekä
järjestelyvastuussa olevia piirin jäsenseuroja Meri- Lapin Urheilukalastajat ry:tä, Kemin
Seudun Urheilukalastajat ry:tä, Veitsiluodon Kalamiehet ry:tä, Länsi- Pohjan Perhokalastajat
ry:tä ja Hiilimön Erästäjät ry:tä ja niiden talkootyöntekijöitä työpanoksesta kisan valmisteluissa, sekä tapahtuman aikana tapahtuvasta työstä. Kiitokset kaikille!
Viihtykää vierainamme, nauttikaa kevätauringosta – paras voittakoon kisoissa!
Tervetuloa!
Lapin Vapaa-ajankalastajat ry
Jorma Kaaretkoski
puheenjohtaja
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MEREN
ÄÄRELLÄ ON
IHMISEN HYVÄ
OLLA.
TERVETULOA
SCANDIC KEMIIN.
Hahtisaarenkatu 3
scandichotels.fi/kemi
p. 016 4654 012

KEMI
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Me palvelemme SM-pilkin kisakeskuksessa. Tule kaupoille!

www.korpikannel.com

Mukana SM-pilkkitorilla.
Tule kaupoille!

AINUTLAATUINEN
KOTIMAINEN
SM-PILKKIPIPO !

€
15
Valmistamme erän SM-PILKKI pipoja
ennakkotilausten perusteella.
Pipo on muisto ainutlaatuisesta
tapahtumasta Kemin hienoissa puitteissa.
Erä myynnissä myös paikanpäällä.
Varaukset 15.3.2019 mennessä !
Nimi, osoite ja puh.nr varaukseen !

sähköpostilla :finestsk@gmail.com
puhelimella: 0440-690656
www.going-sportswear.com
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KALASTUSTARVIKE
S.HALONEN
Haukka-Pilkki Oy

Saku haarukkavavat ja pilkit

Mukana SM-pilkissä!
Tarjolla entiseen malliin runsas ja monipuolinen
syöttivalikoima, pilkkejä, morreja, pilkkivapoja ym.
pilkinnässä tarvittavaa.
Nyt myös siimauutuus SLR-fluorocarbon

sakari.halonen@netti.fi
040 8428879

Haukka-Pilkki Oy
Hovintie 3, 80910 KULHO
puh. 050 538 0714
sähköposti: info@haukka-pilkki.fi
www.haukka-pilkki.fi

Tapsalla laaja valikoima
pilkkejä, morreja, siimoja ym.
pilkintävälineitä.
Tervetuloa tutustumaan
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Me palvelemme SM-pilkin kisakeskuksessa. Tule kaupoille!

Me palvelemme SM-pilkin kisakeskuksessa. Tule kaupoille!

Pilkkipaikalla tarjolla :
• makkaraa

Aurinkoinen terassi ja
Laivaravintola
Kemin Sisäsatamassa
…pi(l)ikkipaikalla

• lohikeittoa

• kahvia ja pullaa
Puh . 040 745 0138

Keväällä kuumaa juomaa,
leivonnaisia, makkaranpaistoa
NYT! Pilkkikisojen kunniaksi
Keittolounas ”höysteineen”
edukkaasti osallistujille
-eikä oo tyyris muillekaan !!
Laivalla Saunamahdollisuus
ryhmille ja paatin lämmin messi
palvelee lämmittelypaikkana.
-myös messi on varattavissa
ryhmille iltasella kokous- ja
seuranpitoon.

Candy Dreams
mukana SM-pilkissä
Myymme metrilakua,Fazerin
kääreellisiä konvehteja,
toffeeta,hattaraa ja popcornia

Laivalla ja terassilla myös
A-oikeudet
Tiedustelut:
info@katariinalaiva.fi
ja löydettävissä myös fb:ssa
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Rakennus ja Saumaus

SÄLLI OY
Talven koitoksiin:
• Kotimaiset kärpäsentoukat ja surviaiset
• Pilkit, mormuskat, Saku-vavat ja Suomi-kairat
Jos pilkkimisestä jää luppoaikaa, suoritamme
elementti-, silikoni- ja uudelleensaumauksia.
Muuttolantie 3, 41340 LAUKAA
arto.kaariainen@pp.inet.fi
www.rakennusjasaumaus.fi
Puh. 0400 746 568 Artsi

JOULUPUKIN
SATAMAKONTTORI
palvelee SM-pilkin
kisakeskuksessa
klo 06:00 - 18:00
Tarjolla keittolounas,
lämmintä juotavaa,
sekä pientä makeaa
ja suolaista.

Rantabulevardi 10

EXPERIENCE365.FI
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   @365kemi

Me palvelemme SM-pilkin kisakeskuksessa. Tule kaupoille!

Suomen
SUURIN
PILKKITAPAHTUMA
Arvonnan palkintona
viisi uutta autoa!
www.suurpilkit.fi

Majoitustarjous SM-pilkkeihin
1-hh 68 € 2-hh 78 €
3-hh 110 € 4-hh 130 €
Sis. aamiaisen ja kylpylän käytön
www.pohjanranta.com
Varaukset puh. 016 275 070
Varaustunnus ”SM-pilkki”
Päivällisvaraukset etukäteen
Keittiömme palvelee klo 19 asti

Tervetuloa!

www.motelkapyla.fi
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KEMINMAA
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KAIKKI
TARVITSEMASI
VAKUUTUKSET
LÄHELTÄ
www.lahitapiola.ﬁ/lappi
p. 016-554 3600

12

Ramirentilta koneet ja laitteet
rakentamiseen ja remontointiin

Löydät lähimmän
vuokraamosi:
www.ramirent.fi

Veitsiluodon
tehdas
kisassa
mukana
13

Valaisin vaativiin
olosuhteisiin!
- Valoteho 1000 luumenia
- Pitkä kantama
- Takavalo
- USB-lataus
Pilkkikaveriksi

79,-

Redistä myös muita valaisimia
työhön ja vapaa-aikaan

www.sammutinhuoltoredi.fi
Teollisuuskatu 8, Tornio - Keskuspuistokatu 6-8, Kemi - 010-323 82 81

Meiltä kaikki

RAKENNUSTARVIKKEET
14

SM-pilkki 2019 yhteystiedot
Kilpailunjohtaja Petter Nissén puh. 0500-440923 petter.nissen@vapaa-ajankalastaja.fi
VLKM / LPPK / SVK
Kilpailun varajohtajat ja järjestävät seurat
Mika Jaako puh.0400-576188 Meri-Lapin Urheilukalastajat ry
Petri Tomminen puh. 0400-492612 Keminseudun Urheilukalastajat ry
Seppo Taponen puh. 040-5115513 Veitsiluodon Kalamiehet ry
Eero Kasurinen puh. 050-5988069 Hiilimön Erästäjät ry
Markku Räisänen puh. 050-3878585 Länsi-Pohjan Perhokalastajat ry
Ensiapu
Helvi Hamari puh. 040-9135172 Länsi-Pohjan Perhokalastajat ry
Yleinen hätänumero 112
Tulospalvelu ja ilmoittautumiset
Antti Tuomainen puh. 040-8352928 aj.tuomainen@gmail.com Ennakkoilmoittautumiset
vain SVK:n kotisivujen ohjeiden mukaan! www.vapaa-ajankalastaja.fi > Kilpailut > Kilpailukutsut > SM-pilkki 2019
Kilpailukeskuksen ja –toimiston osoite 6.4.2019 klo 7-18
Luulajantie 6, 94100 Kemi (Rantabulevardi 6, Kemin sisäsatama). Kilpailutoimisto avoinna
ilmoittautumisia varten 5.4. klo 16-20 Scandic Kemi, Hahtisaarenkatu 3, 94100
Kemi.
www.facebook.com/SMpilkki2019/
www.vapaa-ajankalastaja.fi > Kilpailut
SM-pilkin 2019 viikkokilpailut, nyt harjoittelemaan!
TI 2.4 Avoin pilkkikilpailu merellä Kemissä Paavonkari Prykäri klo 10 - 14
Sarjat: Miehet ja Naiset 10 €, nuoret 5 €. Kalat: Ahven. Tiedustelut: Olli Mansikkamaa 050
4443229 tai Mauri Malinen 0400 695712. Järjestäjä: Veitsiluodon Kalamiehet ry.
KE 3.4. Avoin pilkkikilpailu Kemijokisuussa Keminmaan venesatamassa klo 17.30-19.30.
Tiedustelut Harry Vinni 041 4807723. Järjestäjä: Meri-Lapin Urheilukalastajat ry.
TO 4.4. Avoin pilkkikilpailu merellä Torniossa Röytän Puotikarissa klo 10-14.
Tiedustelut Harry Vinni 041 4807723. Järjestäjä: Meri-Lapin Urheilukalastajat ry.
TO 4.4 Avoin pilkkikilpailu merellä Kemissä Paavonkari Prykäri klo 17 - 20
Sarjat: Miehet ja Naiset 10 €, nuoret 5 €. Kalat: Ahven. Tiedustelut: Olli Mansikkamaa 050
4443229 tai Mauri Malinen 0400 695712. Järjestäjä: Veitsiluodon Kalamiehet ry.
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Ajo-ohjeita
Etelästä E75 / E8 tuleville
Käänny moottoritieltä liittymästä 37 Kemi / Kivikko, käänny vasemmalle Sauvonväylä, aja
suoraan eteenpäin Hahtisaarenkadun päähän meren rantaan, käänny vasemmalle Sairaalakatu, (tori jää vasemmalle, on yleensä hyvin parkkitilaa), jatka sisäsatamaan Kauppakatua.
Kilpailukeskus on osoitteessa Luulajantie 6, 94100 Kemi.
Pohjoisesta E75 / E8 tuleville
Käänny moottoritieltä liittymästä 37 Kemi, Liikekeskus / Tervaharju, käänny oikealle Sauvonväylä, aja suoraan eteenpäin Hahtisaarenkadun päähän meren rantaan, käänny vasemmalle
Sairaalakatu, (tori jää vasemmalle, on yleensä hyvin parkkitilaa), jatka sisäsatamaan Kauppakatua. Kilpailukeskus on osoitteessa Luulajantie 6, 94100 Kemi.
Parkkeeraus torin parkkialueelle tai katujen varsille yleisten liikennemerkkien ohjeiden
mukaan. Sairaalan parkkipaikalle parkkeeraus on kiellettyä. Jatka kävellen sisäsatamaan.
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PYÖRÄT | PIENKONEET | HUOLTO
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SM-PILKKIKILPAILUN SÄÄNNÖT (päivitetty 03.12.2018)
1 § Suomen pilkkimestaruuskilpailut ovat avoimet kaikille pilkinnän harrastajille.
Kilpailussa kilpaillaan seuraavissa sarjoissa:
a) Henkilökohtaisista mestaruuksista:
– miesten sarjassa (20 – 59 vuotiaat miehet)
– miesveteraanien sarjassa, 60 – 69 vuotiaat
– miesveteraanien sarjassa, 70 – 79 vuotiaat
– miesveteraanien sarjassa yli 80 v.
– naisten sarjassa (20 – 59 vuotiaat naiset)
– naisveteraanien sarjassa, 60 – 69 vuotiaat
– naisveteraanien sarjassa, 70 – 79 vuotiaat
– naisveteraanien sarjassa yli 80 v.
– alle 19-vuotiaiden poikien sarjassa
– alle19-vuotiaiden tyttöjen sarjassa
– alle 15-vuotiaiden poikien sarjassa
– alle 15-vuotiaiden tyttöjen sarjassa
– alle 12 -vuotiaiden sarjassa (yhteinen sarja tytöille ja pojille).
Alle 19-vuotiaiden sarjoissa kilpailevat kilpailuvuonna 19, 18, 17, 16 vuotta täyttävät
Alle 15-vuotiaiden sarjoissa kilpailevat kilpailuvuonna 15, 14, 13 vuotta täyttävät
Alle 12-vuotiaiden sarjassa kilpailevat kilpailuvuonna 12 vuotta täyttävät ja nuoremmat.
Aikuisten sarjoissa kilpailuvuonna ikärajan saavuttavat kuuluvat vuoden alusta alkaen kyseiseen sarjaan.
b) Joukkuemestaruuksista Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestöön kuuluvien seurojen kesken
c) Perhesarjamestaruuksista
d) Seurajoukkuemestaruudesta
e) Piirien nuorten joukkuemestaruudesta
Kilpailujen järjestelyolosuhteiden niin vaatiessa voi keskusjärjestön hallitus järjestäjien esityksestä rajoittaa osanottajamäärää.
jatkuu seuraavalla aukeamalla...
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2 § Henkilökohtaisista mestaruuksista kilpailevat kaikki kilpailuun ilmoittautuneet
kilpailijat, mutta Suomenmestaruus voidaan myöntää vain Suomen kansalaiselle,
Suomessa vakituisesti asuvalle tai sellaiselle ulkomaalaiselle, joka on SVK:n tai sen
jäsenseuran jäsen.
3 § Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön joukkuemestaruuksista kilpaillaan seuraavissa sarjoissa:
– miesten joukkuekilpailu (4 kilpailijaa/ joukkue)
– miesveteraanien joukkuekilpailu (4 kilpailijaa/ joukkue)
– naisten joukkuekilpailu (3 kilpailijaa/ joukkue)
– naisveteraanien joukkuekilpailu (3 kilpailijaa/ joukkue)
– nuorten joukkuekilpailu (3 kilpailijaa/ joukkue) alle 19- ja 15-vuotiaiden sarjoissa
kilpailevista
Joukkueiden tulee koostua ko. henkilökohtaisten sarjojen kilpailijoista. (Kaikki
joukkueiden jäsenet osallistuvat samalla myös henkilökohtaiseen kilpailuun.) Miesja naisveteraanijoukkueisiin saa kuulua kilpailijoita kaikista veteraanisarjoista.
Joukkueiden osallistumismäärää ei rajoiteta. Kilpailuun nimetyn joukkueen tulee
olla täysilukuinen. Kaikkien joukkueen jäsenten on henkilökohtaisesti palautettava
kilpailun päätyttyä kilpailukorttinsa punnitsijoille tai kilpailun järjestäjien määräämään paikkaan (ns. O-kortit), muuten joukkuetulosta ei hyväksytä.
Perhesarja: Perhejoukkueen tulee koostua 3-4 henkilöstä, niin että mukana on enintään kaksi huoltajaa ja 1-2 kilpailuvuonna 19 vuotta täyttävää tai nuorempaa lasta.
Huoltajiksi hyväksytään vanhempien lisäksi myös isovanhemmat ja sisarukset. Sukulaisuussuhdetta katsotaan vastaavan myös avo- tai avioliiton myötä syntynyt sukulaisuus. Kaikkien joukkueen jäsenten on henkilökohtaisesti palautettava kilpailun
päätyttyä kilpailukorttinsa punnitsijoille tai kilpailun järjestäjien määräämään paikkaan (ns. O-kortit), muuten perhejoukkuetulosta ei hyväksytä. Perhesarjaan osallistuvat eivät voi osallistua muihin sarjoihin (henk.koht. tai joukkue).
Seurajoukkuemestaruus: seurajoukkuemestaruus ratkaistaan kunkin SVK:n seuran
jäsenten yhteistuloksella.
Piirien nuorten joukkuemestaruus: mestaruus ratkaistaan kuhunkin SVK:n vapaa-ajankalastajien piiriin kuuluvien nuorten – eli henkilökohtaisissa sarjoissa alle
19v, alle 15v ja alle 12v kilpailevien – yhteistuloksella.
jatkuu seuraavalla aukeamalla...
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Liikkeemme
on suljettu

Korjauslasitukset
Parveke- ja terassilasit
Saunan lasit
Myös keittiön välitilan lasit
Eristyslasit
una
asennett Tuulilasit autoihain

6.7. - 19.7.

Puh. (016) 445 894 • www.tornionlasi.com

Olemme lomalla.
kkeemme on suljettuna
4.-31.7.

MERI-LAPIN LUKITUSPALVELU OY

LIIKE/24H - 0100 86630
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4 § Kilpailujoukkueet ja pelkästään henkilökohtaiseen kilpailuun osallistuvat on ilmoittautumisen yhteydessä nimettävä erikseen. Mahdolliset muutokset ennakolta
ilmoitettuihin joukkueisiin on tehtävä kirjallisesti kilpailukansliaan ennen kilpailun
alkua järjestäjän ilmoittamaan määräaikaan mennessä. Alle 12-vuotiaiden sarjassa
pilkkivällä nuorella voi olla tukihenkilö. Tukihenkilö saa antaa kairausapua ja
avustaa kalan irrottamisessa koukusta, mutta ei muuten fyysisesti osallistua pilkkimiseen. Tukihenkilö voi osallistua oman sarjansa kilpailuun. Saaliskaloja ei saa antaa
tai vaihtaa nuoren ja tukihenkilön – tai kenenkään muunkaan henkilön – välillä.
5 § Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön hallitus vahvistaa vuosittain kilpailun osanottomaksut.
6 § Pilkkiminen on jokamiehenoikeus. Pilkkijöiden ei tarvitse maksaa kalastonhoitomaksua. Kilpailujen järjestäjällä on aina oltava kalavedenomistajan lupa.
7 § Kilpailuaika on neljä (4) tuntia. Kilpailijat saavat siirtyä kilpailualueelle noin
tuntia ennen kilpailun alkua suoritetun selostus- ja avajaistilaisuuden jälkeen lähtöluvan saatuaan. Varsinaisen kilpailun alkamis- ja päättymishetki osoitetaan selvällä merkillä. Kilpailijoiden on lopetettava kalastaminen päättymismerkkiin, jonka
jälkeen heillä on tunti aikaa siirtyä merkitylle maalialueelle. Myöhästyneiden kilpailijoiden saalista ei punnita. Siirtymisvaiheiden sekä kilpailun aikana merkityltä
kilpailualueelta poistuminen on sallittu vain punnituspisteen kautta. Kilpailun järjestäjä on velvollinen järjestämään punnitusmahdollisuuden ennen kilpailun virallista päättymistä.
8 § Kilpailualue on selvästi merkittävä ja pilkkiminen tämän alueen ulkopuolella on
kielletty. Varusteiden vieminen kilpailualueelle ennen kilpailua ja varusteiden jättäminen kilpailualueelle kilpailun jälkeen on kielletty. Toisen kilpailijan avustaminen
kilpailutilanteessa kilpailun aikana on kielletty, paitsi hätätilanteissa (esim. avantoon putoaminen tai koukun tarttuminen ihoon, tai äkillisissä sairaustapauksissa)
tai jos kilpailija on sairautensa tai vammansa vuoksi tuomarineuvoston päätöksellä
oikeutettu avustajan käyttöön. Avustetun kilpailijan suoritus hylätään, jos kilpailija
avustuksen jälkeen ei pääse itse omin avuin maaliin siirtymäajan puitteissa. Tällöin
kilpailijan tulosta ei huomioida joukkuetulosta laskiessa, mutta joukkuetta ei hylätä.
Jokainen kantaa/kuljettaa kaikki omat tavaransa itse. Repun nostaminen toisen selkään on kuitenkin sallittu.
jatkuu seuraavalla aukeamalla...
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KEMI - TORNIO - KEMINMAA

www.merilapintaksit.fi
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Nostokoukun antaminen kanssakilpailijalle on sallittu, mutta kalan nostossa ei saa
avittaa. Kilpailijan on nostettava kalansa itse.
Avannon teko viittä (5) metriä lähemmäksi virallista hiihtolatua tai muuta siihen
verrattavaa virallista uraa, esimerkiksi järjestäjän auraamaa kulku-uraa, on kielletty.
Avannon teko (ellei toisin määrätä) 50 metriä lähemmäksi aurattuja tai merkittyjä
jääteitä sekä virallisesti merkittyjä pyydyksiä on kielletty. Kiellon rikkoja on velvollinen, kilpailusta pois sulkemisen lisäksi, vaadittaessa maksamaan uuden tien aukaisemisen. Pilkkiminen ja reiän kairaaminen viittä (5) metriä lähemmäksi avantoa,
jossa joku toinen pilkkii, on kielletty. Edes kanssakilpailijan myöntämällä luvalla
ei saa pilkkiä tätä säännöissä määriteltyä etäisyyttä lähempänä. Kiistatilanteessa
kairaaminen tulee välittömästi keskeyttää siihen asti, kun etäisyys on luotettavasti
mitattu (esim. kairaa tai mittanauhaa käyttäen). Pilkkijä hallitsee vain yhtä avantoa
kerrallaan ja avantoja ei voi varata ennen eikä jälkeen pilkkimisen. Kilpailun aikana
teräsuojaamatonta jääkairaa ei saa jättää lumelle tai jäälle makaamaan, vaan se on
kairattava pilkkimisen ajaksi pystyyn.
SM-pilkin esikisa järjestetään tarvittaessa, mutta siten että varsinaisen kisan ja esikisan välillä on vähintään kuukausi aikaa. SM-pilkin kisa-alue on täysin rauhoitettu
(pilkkiminen ja avantojen teko) 14 vrk ennen varsinaista SM-pilkkiä.
Kilpailualueen takaraja tulee olla lähdöstä maksimissaan 6 km päässä. Kilpailukartta
tulee hyväksyttää SVK:n pilkkijaostolla hyvissä ajoin jo kisaa edeltävänä vuonna.
Kilpailun järjestäjä on velvollinen keli-olosuhteiden niin vaatiessa ja jäätilanteen
ja muiden turvallisuussyiden niin salliessa tekemään riittävästi aurattuja reittejä tai
moottorikelkka-uria tasapuolisesti koko kilpailualueelle.
Järjestäjien toimesta kilpailualuetta on valvottava ja alueella olevat pyydykset on
merkittävä. Lisäksi on suoritettava riittävä jäätiedustelu.
9 § Kaikuluotaimen, sekä sähköelektronisten tai moottorikäyttöisten apuvälineiden
käyttö on kielletty, pois lukien GPS-paikantimet (kaikki sarjat) ja akkukairat (veteraanisarjat). Puhelimen tekstiviesti- ja puheominaisuutta saa käyttää vain hätätilanteessa yleiseen tai järjestäjien hätänumeroon. Tuomarineuvosto voi kuitenkin
vamman tai sairauden vuoksi antaa luvan akkuporakonekäyttöisen kairan käyttöön
myös muissa sarjoissa. Lääkärintodistusta ei tarvitse enää esittää. Akkukäyttöisellä
kairalla saa kairata vain yhden avannon kerrallaan, eli uutta avantoa akkukairalla ei
jatkuu seuraavalla aukeamalla...
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saa tehdä ennen kuin kilpailija on itse pilkkinyt kairaamastaan avannosta. Akkukairassa ei saa turvallisuussyistä olla akku kiinnitettynä siirtymävaiheissa eikä ennen
tai jälkeen kisan; akun saa kytkeä kairaan vasta ensimmäiselle pilkkipaikalle saapuessa. Akku täytyy irrottaa kairasta heti kisan päätyttyä, ennen siirtymävaiheen
aloittamista.
10 § Kilpailussa on jokaisella kilpailijalla oltava mukanaan jäänaskalit. Jokaisella kilpailuun osallistuvalla on oltava henkilökohtainen jääkaira. Alle 12 -vuotiailla jääkaira
ei ole pakollinen. Lähtö- ja maalialueella liikuttaessa ja kilpailualueella siirtymäaikana kairan terän on oltava suojattuna. Kairan terän suojuksen voi kuitenkin siirtymisen jälkeen poistaa jo ennen aloitusmerkkiä, kilpailijan valittua aloituspaikkansa.
Lopetusmerkin jälkeen kairan terä on välittömästi suojattava uudelleen. Suojaamaton kaira on turvallisuussyistä kairattava pystyyn. Jäätä ei saa kuitenkaan lävistää
ennen aloitusmerkkiä.
11 § Kilpailija saa käyttää vain yhtä (1) pilkkiä kerrallaan vedessä. Kiellettyjä ovat
pilkit, joihin on kiinnitetty useampi kuin yksi (1) yksi- tai useampihaarainen koukku,
poisluettuna tasapainopilkit, joissa sallitaan enintään kaksi (2) yksihaaraista kiintokoukkua ja rungon alapuolella oleva yksi- tai useampihaarainen irtokoukku, joka saa
olla kiinnitettynä tasapainon vatsalenkkiin korkeintaan yhdellä renkaalla tai hakasella. Koukku ei saa olla kiinnitettynä pilkin ja vavan väliseen siimaan Lisäpainojen
käyttö on sallittu, mutta painojen tulee sijaita koukun yläpuolella. Mormuska rinnastetaan koukkuun. Kaikki syötit ovat sallittuja, pois lukien kaikenlaisten liima-,
taikina- sekä kalasyöttien käyttö. Kuolleelta kalalta poistettu silmä on sen sijaan sallittu syötti. Syötin on oltava pilkin koukussa. Syöttejä saa hajustaa. Houkuttimien
ja hajusteiden kuten mäskin, ryynien, matojen, toukkien tms. pudottaminen avantoon on kielletty kilpailun aikana sekä kilpailua edeltävän harjoittelukiellon aikana.
Kilpailualueella on liikuttava jalan, kilpailuvälineiden kuljettamiseen voi käyttää
pulkkaa/ahkiota. Tuomarineuvosto voi myöntää liikuntarajoitteisille poikkeusluvan
myös muunlaiseen liikkumiseen, esim. potkurilla tai vastaavalla.
12 § Kilpailukalaksi hyväksytään vain ahven. Muut kalat on punnituspaikalla oltava erillään punnittavista kaloista. Järjestäjän on tuotava punnitusalueelle pressu
tai muu paikka, jonka päällä kisaajat voivat tarkistaa kalansa ja erotella punnitukseen kelpaamattomat vääränlajiset kalat ennen kalojen seulalle vientiä. Mikäli muita
jatkuu seuraavalla aukeamalla...
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kaloja tavataan, saalista ei punnita. Saaliiksi saatu kala suositellaan lopetettavaksi
välittömästi ennen talteenottoa. Mitään kaloja ei saa jättää jäälle. Lain määräämät
alamittaiset kalat tulee laittaa takaisin avantoon. Muut kalat on tuotava erilliseen
järjestäjän määräämään paikkaan tai laitettava takaisin avantoon. Järjestäjä ei ole
velvollinen palauttamaan punnittuja kaloja kilpailijalle mutta kilpailija voi pyytäessä
saada omat kalat käyttöönsä.
13 § Kilpailijoiden paremmuuden ratkaisee saaliin paino. Jos se on henkilökohtaisten, perhe- tai joukkuesarjojen kohdalla sama, jaetaan mitalisija(t) ja jätetään
seuraava(t) sija(t) jakamatta. Muiden kuin mitalisijojen kohdalla saaliin ollessa sama,
sijoitus ratkaistaan arvalla.
Kilpailun järjestäjä on velvollinen huolehtimaan siitä, että jokaista vaakaa kohden
on vähintään kaksi seulaa ja riittävä määrä seulojia. Kaikkien kilpailijoiden kalat
tulee seuloa ja sitä on myös valvottava.
14 § Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan.
15 § Kilpailualueella häiritsevä käyttäytyminen on kielletty.
16 § Näiden edellä esitettyjen kilpailusääntöjen rikkominen aiheuttaa ko. kilpailijan sekä kilpailujoukkueen suorituksen hylkäämisen. Päätöksen hylkäämisestä
tekee tuomarineuvosto. Vakavan vilpin tilanteessa Suomen Vapaa-ajankalastajien
Keskusjärjestön kilpailutoimikunta voi asettaa lisäseuraamuksia, joista on erikseen
säädetty SVK:n verkkosivuilta saatavissa olevassa ohjeistuksessa. Vakavaksi vilpiksi
katsotaan kaikki tapaukset jotka ovat tahallisia ja johtavat kilpailusta pois sulkemiseen. Järjestäjä on velvollinen ilmoittamaan tapaukset SVK:n kilpailuasioista vastaavalle työntekijälle.
17 § Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön pilkkijaosto nimeää tuomarineuvoston. Tuomarineuvoston apuna valvontatyön suorittajina toimivat kilpailun
järjestäjän nimeämät henkilöt. Kilpailua koskevat vastalauseet tulee jättää kirjallisina tuomarineuvostolle 15 minuutin kuluessa punnituksen päättymisestä. Tuomarineuvoston asiasta tekemästä päätöksestä ei voi valittaa.
18 § Kilpailuun ilmoittautumalla kilpailija sitoutuu noudattamaan kilpailun sääntöjä.
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