
 

TOIMITSIJOIDEN TOIMINTAOHJEET KILPAILUN AIKANA – TÄRKEIMPIÄ SÄÄNTÖJÄ 

 

Lisätiedot ja sääntökysymykset kilpailun aikana ensisijaisesti oman sektorin päätuomarilta, Sektorituomareilla on 

käytössään englanninkieliset viralliset säännöt kokonaisuudessaan: 

Kitka ylä (1), Maria Tuominen 050-5984878 

Koverrusjärvi (2), Kanerva Kilpelä 040-5704159 

Kuusinki (3), Petri Virolainen 050-5118035 

Kylmäluomanjärvi (4), Jani Kontio 040-5664699 

Kitka ala (5), Juha Viista 040-7372011 

Kilpailun johto Ilkka Pirinen puh. 040-7048906 tai Petter Nissén puh. 0500-440923. 

 

Korona ohjeistuksen (FIPS Mouche) mukaiset toimintaohjeet toimitsijoille ja sääntöpoikkeukset  

● Koko tapahtuman ajan pyritään pitämään turvaetäisyys 2 metriä (turvaväli). 

● Kasvomaskia on käytettävä kaikissa lähikontakteissa. Kasvomaskin tulee olla hyväksytty. Kankaiset tai tekstiilistä 

tehdyt (esim. huivi) eivät käy kasvomaskiksi. 

● Kalastusjakson aikana jokisektoreilla toimitsijan pitää käyttää kasvomaskia aina ollessaan lähikontaktissa kilpailijan 

kanssa. Venekalastuksessa toimitsijan tulee pitää koko kilpailujakson ajan kasvomaskia. Kilpailijan ei tarvitse käyttää 

kasvomaskia kilpailujakson aikana. 

● Kilpailujakson aikana jokainen tuloskaavakkeeseen tehty mittaustulos näytetään kilpailijalle, mutta kilpailija ei 

allekirjoita jokaista kalaa. Toimitsija kuittaa nimikirjaimillaan jokaisen kalasarakkeen kilpailijan nyökättyä tai 

ilmoitettua kirjauksen olevan ok. Kilpailujakson lopussa kilpailijaa neuvotaan ottamaan kuva tuloskaavakkeesta tai 

ottamaan mukaansa tuloskaavakkeen alempi kopioituva sivu. 

● Venekalastuksessa poikkeuksena normaaliin sääntöön veneen istumajärjestystä ei vaihdeta kilpailujakson aikana 

lainkaan. Koko kalastusjakson samana pysyvä istumajärjestys päätetään ennen veneen vesille lähtöä rannassa. 

Kilpailijat voivat ensisijaisesti sopia istumajärjestyksen keskenään tai se arvotaan, jos keskenään sopiminen ei tuota 

tulosta. Toimitsija suorittaa paikkojen arvonnan kolikkoa heittämällä. 

● Jokikohteissa haavin minimipituus on 100 cm. 

● Majoituksissa on huolehdittava hygieniasta ja desinfioitava kädet ja mahdollisuuksien mukaan pitää turvavälejä. 

Muissa majoituksista kuin Scandic Rukahovissa majoittuvat toimitsijat eivät ilman toimenkuvaan kuuluvaa 

työtehtävää voi koronan takia ”hengailla tai seurustella” hotellilla.  

● Hotellimajoituksessa (Scandic Rukahovi) asuville tehdään koronatesti hotellilla. Hotellilla on käytettävä 

kasvomaskia aina liikuttaessa yleisissä tiloissa. 

 

=> Kilpailuorganisaatio toimittaa kaikkiin majoituskohteisiin kasvomaskeja ja käsidesiä. Toimitsija huolehtii itselleen 

mukaan kasvomaskeja kilpailujaksolle lähtiessään. 

=> Noudatetaan normaaliin tapaan Suomen terveysviranomaisten antamia Korona-ohjeistuksia. 

 

HUOM! MIKÄLI TUNNET ITSESI KIPEÄKSI TAI OIREISEKSI VOIT OTTAA YHTEYTTÄ KILPAILUN JOHTOON 

KORONATESTIN JÄRJESTÄMISEKSI. 

 



Kilpailijoiden vastaanottaminen sektoreiden P-alueilla 

 

Kilpailijoilla on yhteiskuljetus hotellilta kilpailualueille, joka saapuu kalastuskohteen eli sektorin P-alueille. Toimitsijat 

ovat kilpailijoita vastassa P-alueilla aamuisin pe-su klo 8.00 ja iltapäivällä pe-la klo 15.00. Toimitsijoille nimetään 

valvottavan kilpailualueen osan eli poolin numero ennen kilpailujen alkamista ja hän valvoo samaa kyseistä poolia 

koko tapahtuman ajan, jos ei muita ohjeita anneta. Jokialueilla kaikkien sektoreiden poolien numerointi alkaa 

ylävirrasta ja numero suurenee alavirtaan mentäessä. Tässä kilpailussa jokaisessa sektorissa on 13 poolia, eli 

numerot 1-13. Kilpailijan kanssa kuljetaan yhdessä hänelle arvotun poolin alueelle. Eri kilpailijoiden arvonnassa 

saamat poolinumerot selviävät valvojina toimiville toimitsijoille yhteiskuljetuksen saapuessa P-paikalle. 

Kuusinkijoella on useita P-alueita sektorituomari neuvoo mille P-alueelle kukin toimitsija menee. Kitkajoella kaikki 

kokoontuvat Päähkänän parkkipaikalle. Reittien ja polkujen merkinnät P-alueilta jokivarteen on merkitty puna-

valkoisella muovinauhalla. 

Venekalastuksessa järvillä käytetään numeroituja veneitä 1-7. Jokaisessa veneessä on toimitsija, joka soutaa venettä 

ja mittaa, sekä kirjaa saaliin tuloskaavakkeisiin. Kilpailijoita on veneessä kaksi. Venekalastuksessa on käytössä kippari-

järjestelmä, eli omalla kipparivuorollaan toinen kilpailijoista saa päättää missä kohtaa järveä haluaa kalastaa ja 

toimitsija soutaa veneen kipparin ohjeiden mukaiseen kohtaan järveä. 

Kilpailualueiden eli poolien merkinnät ja esittely 

Poolien ylävirranpäässä on merkki pooli alkaa (Beat start) ja alavirran päässä pooli päättyy (Beat end).  Varsinaisten 

poolimerkkien lisäksi merkintöihin kuuluu muovinauha, joka linjassa ollessaan poolimerkin kanssa muodostaa 

täsmällisen rajan joen ylitse. Nämä merkit eli poolin rajat esitellään kilpailijalle heti poolille saavuttaessa. Kilpailijalla 

pitää olla yhteensä puolen tunnin mahdollisuus tutustua pooliinsa rannasta katsellen. Poolien välissä on lyhyt 

puskurivyöhyke, jossa kukaan ei saa kalastaa, eikä heittää edes perhoa puskurivyöhykkeelle. Toimitsija on 

puolueeton valvoja, eikä saa kertoa kilpailijalle edellisen kalastajan kalamääriä, parhaita kalastuskohtia poolilla tai 

järvellä, ottiperhoja, kalastustekniikoita, eikä vastaavia tietoja, jotka voivat vaikuttaa kilpailussa menestymiseen. 

 

Toimitsijan sijoittuminen ja toiminta poolilla kilpakalastuksen aikana 

 

Toimitsija sijoittuu poolillaan jokeen katsottuna kohtisuoraan kilpailijaan nähden ja on siis mahdollisimman lähellä 

kilpailijaa. Toimitsija ei saa kulkea lainkaan vedessä kalastusjakson aikana, jos se on suinkin mahdollista. Eli 

käytännössä kuljetaan jokirannassa mukana kalastajan siirtyessä ylä- tai alavirtaan tai vähintään siirrytään kalastajan 

kohdalle hänen tuodessaan kalaa rantaan. Kilpailijan kalastaessa poolinsa päässä toimitsija sijoittuu rajalinjalle 

tarkkailemaan, että heitot eivät ylety rajan ylitse.  

Kalan saatuaan kilpailija tuo sen rantaan mitattavaksi ja toimitsija merkitsee heti mittaustuloksen 

tuloskaavakkeeseen. Kilpailija hyväksyy kaikki mittaustulokset yhdellä kerralla ja koko kirjanpidon omalla 

allekirjoituksellaan kalastusjakson päätyttyä esim. klo 12 tai 19 (Koronan varotoimi, toisinaan kuitataan jokainen kala 

erikseen heti). 

Toimitsijan tehtäviin kuuluu taata kilpailijalle häiriötön kalastusrauha. Kilpailualueelle mahdollisesti saapuvien 

ylimääräisten henkilöiden osalta pitää huolehtia, että he eivät tule ihan rantaan saakka, eikä viereen katsomaan 

toimintaa, vaan pysyttelevät hieman etäämmällä. Ylimääräiset henkilöt eivät saa keskustella tai huudella kilpailijalle 

mitään. Kilpakalastuksen aikana lähietäisyydelle poolille ja keskustelemaan kilpailijan kanssa saavat tulla vain 

kyseisen kilpailijan oman maajoukkueen kapteeni. Poolilla voivat muutoin vierailla mm-organisaation toimitsijat ja 

median edustajat, joilla kaikilla on esittää MM-kilpailun henkilökortti. Kotimaan eli Suomen maajoukkueen 

kilpailijoiden mukana kulkee myös kansainvälinen tarkkailija, joka on myös virallinen organisaation edustaja.  

 

Kilpailun kalastusjakson aikana kuvaaminen, videoiminen ja kännykän käyttö (tai radiopuhelin tms) on säännöissä 

kielletty sekä toimitsijalta että kilpailijalta. Toimitsija saa käyttää viestintävälineitä kalastusjakson aikana, jos kilpailija 

pyytää selvittämään sääntöjen tulkinnan erimielisyyttä tai hätätilanteissa. Kilpailun kalastusjakson ollessa käynnissä 

ei saa lähettää video- tai kuvamateriaalia omalle tai muille joukkueille. Käytännössä jos haluaa kuvata kilpailijaa 

kalastusjakson aikana on aina pyydettävä lupa kilpailijalta. ”Is it okey if I take pictures and videos during the 

session?”  



 

Toimitsija voi kuitenkin käyttää älypuhelintaan oman tehtävänsä tarvitsemiin tarpeisiin, kuten toimitsijaohjeiden tai 

muun tarvittavan materiaalin selaamiseen. Toivottavaa on kuitenkin että somen päivittäminen kisakuvilla jätetään 

kalastusjaksojen välisille tauoille ja iltaharrastuksiksi. Kilpailua etäämmältä seuraavat katsojat ja virallinen media 

voivat kuvata ja videoida tapahtumia myös kilpailujakson aikana. 

Kilpailijan saaman kalan käsittely 

Kilpailijan saaman kalan tulee olla perhossa kiinni kiduskansien takalinjan etupuolelta, muutoin kalaa ei hyväksytä. 

Kilpailija kuljettaa kalan rantaan haavissa veden alla jos mahdollista, vähintään märkänä veden pinnassa. Kilpailija ei 

saa koskea kalaan lainkaan missään vaiheessa tai kyseinen saaliskala hylätään. Kaloja tulee käsitellä hellävaraisesti (ei 

rajua puristelua tms. ja märin käsin. Toimitsija mittaa kalan millimetrin tarkkuudella ja kala on mittauksen aikana 

edelleen haavissa. Kilpailun alimman hyväksyttävän pituuden täyttävät kalat kirjataan välittömästi 

tuloskaavakkeeseen tiedot laji, pituus ja kyseisen kalan saantiaika. Jos kala on yhdenkin millimetrin lyhyempi kuin 

hyväksyttävä saalis kalasta ei tehdä mitään merkintöjä kaavakkeeseen se vapautetaan hellävaraisesti. Kalan pituus 

mitataan mittakaukalossa kuonon kärjestä yhteen puristetun pyrstön kärkeen, eli pisin mahdollinen mitta. 

Mittauksen jälkeen toimitsija elvyttää kalan ja vapauttaa kalan takaisin jokeen noudattaen edelleen hellävaraista 

käsittelyä (ei heitellä kaloja, lasketaan varovaisesti takaisin veteen haavista). Jos toimitsija on rannassa paikassa, 

josta kalan vapauttaminen ei onnistu järkevästi, hän voi pyytää kilpailijaa vapauttamaan kalan toimitsijan 

osoittamaan sopivaan paikkaan. Venekalastuksessa toimitsija mittaa molempien kilpailijoiden saamat saaliit 

vastaavasti kuin jokikalastuksessa. 

 

Mittakaukalon käyttö – kalan kuono päätylevyyn kiinni, jonka jälkeen puristetaan pyrstö yhteen 

 

 

Hyväksyttävät kalalajit ja alimmat hyväksyttävät pituudet eri sektoreilla 

Kitkajoki ylä  harjus 250 mm, siika 200 mm 

Kitkajoki ala  harjus 250 mm, siika 200 mm 

Kuusinkijoki  harjus 250 mm, siika 200 mm 

Koverrusjärvi  harjus 250 mm, siika 200 mm 

Kylmäluomanjärvi harjus 250 mm, siika 200 mm, taimen 200 mm, kirjolohi 200 mm 

 

Toiminta sääntörikkomusten osalta tai erimielisyyksien ratkaisemiseksi 

 

Poolin valvoja seuraa kilpailijan toimintaa ja sääntöjen noudattamista. Mikäli poolivalvojan ja kilpailijan välille tulee 

ratkaisemattomia erimielisyyksiä paikalle kutsutaan aina sektorituomari, joka päättää kuinka asia ratkaistaan. 

Poolivalvoja ei koskaan keskeytä kilpailijan suoritusta (lukuun ottamatta sektorituomarilta tullutta määräystä esim. 

ukkosen takia), vaan kirjaa tapahtuman ylös tuloskaavakkeeseen, ja kutsuu paikalle sektorituomarin.  

 

 



Tuloskaavakkeen täyttäminen 

Tuloskaavake tulee täyttää selkeällä kaikkien luettavissa olevalla käsialalla. Esimerkki täytetystä tämä MM-kilpailun 

virallisesta tuloskaavakkeesta on tässä alempana. Valmiiden kohtien lisäksi merkataan kaavakkeen yläreunaan 

kalastuksen aloitus ja lopetusaika : alkoi klo 9.05 ja päättyi 12.05, esimerkkinä tapauksesta jossa kalastus päästään 

aloittamaan 5 minuuttia suunniteltua myöhemmin. Kalastusaikaa pitää olla tasan kolme tuntia. Ylimpänä 

tuloskaavakkeeseen täytetään tiedot kilpailijan maajoukkueen maatunnus esim. FIN suomalaiselle. Kilpailijoilla on 

mukanaan MM-perhon henkilökortti, josta näkyy maan tunnus ja kilpailijan nimi. Competitor kohtaan kilpailijan nimi. 

Controller kohtaan toimitsijan oma nimi. Session / jakso kohtaan kyseisen kalastusjakson juokseva numerointi, eli pe 

klo 9-12 nro 1, pe klo 16-19 nro 2, la klo 9-12 nro 3, la klo 16-19 nro 4 ja su klo 9-12 nro 5. Beat / pooli kohtaan 

merkitään poolin numero jota olet valvomassa eli jokialueilla joku numero väliltä 1-13 ja järvellä veneen numero 1-7. 

Kalan lajin merkkaamiseen riittää lajin nimen etukirjain. Harjus H, Siika S, taimen T, kirjolohi K. Kalan pituus 

merkitään tuloskaavakkeeseen aina millimetreinä esim. 258. Kalan pituuden mittaaminen on erityisen tarkkaa, jos se 

on juuri ja juuri hyväksyttävän tai hylättävän rajamailla. Esimerkiksi harjuksen osalta alin hyväksyttävä pituus on 

tasan 250 mm (25,0 cm), pituuden ollessa 249 mm (24,9 cm) kalaa ei saa hyväksyä ja kirjata saaliiksi. Jokaisen kalan 

pituus merkitään varmuuden vuoksi kahdella eri tavalla. Erityisen helposti sekaannusta voivat aiheuttaa numeroiden 

1 ja 7 merkinnät. Tästä syystä käytetään numerossa 7 aina väliviivaa −. Tuloskaavakkeessa on myös rastitettava 

pituustaulukko jokaiselle saaliskalalle, johon merkitään sadat millimetrit, kymmenet millimetrit ja millimetrit, eli 

jokaisen kalan osalta kolme rastia. Jos toimitsijalta tippuu vahingossa mittaukseen tuotu kala veteen ennen kuin 

mittaus keretään suorittaa loppuun, merkitään tuloskorttiin ”kala tippui ennen mittausta” (Huomattavaa kohtaan). 

 

Kalan pituus rastitetaan seuraavasti esimerkkien mukaan:  

Pituus 275 mm > rasti 200 rasti 70 rasti 5.  

Pituus 200 mm > rasti 200 rasti 0 rasti 0 

Pituus 250 mm > rasti 200 rasti 50 rasti 0. 

Kaikki alimman pyyntimitan täyttävät kalat merkitään tuloskaavakkeeseen myös tilanteessa, jossa kalan 

hyväksymiseen liittyisi sääntöihin liittyvää erimielisyyttä. Poislukien kalat joiden mittaukseen tuonnin yhteydessä 

kilpailija myöntää heti sääntörikkeen ja kalaa ei mitata lainkaan. Saaliskalaa koskevat mahdolliset erimielisyydet 

kirjataan kyseisen kalan kohdalle lisätiedot riville Remarks / Huomattavaa. Erimielisyys voi olla esimerkiksi ”pyydetty 

poolin alueen ulkopuolelta”, ”pyydetty sääntöjen vastaisella perholla” (jos näin ota kyseinen perho talteen heti ja 

liitä mukaan tuloskorttiin), ”pyydetty kalastajan alavirran puolelta lähempää kalastajaa kuin vavan mitta”, ”perhojen 

etäisyys toisistaan siimassa vapaasti roikottaen alle 50 cm”, ”perhon kuula yli 4 mm” (ei mahdu mittatyökalun reiästä 

läpi), ”peruke yli kaksi kertaa vavan mittainen” jne. Erimielisiksi tuloskaavakkeeseen jäävät mitatut kalat hylkää tai 

hyväksyy tuomaristo ja kuulee tarvittaessa osapuolia. 

 

Kalastusjakson päätyttyä toimitsija yliviivaa (tai iso Z-merkintä kaikkien yli) kaikki tuloskaavakkeen rivit joissa ei ole 

kalamerkintöjä. Yliviivauksen jälkeen kilpailijalta ja toimitsijalta molemmilta allekirjoitus kaavakkeen alareunaan. 

Kaavake on jäljentävä. Alempi sivu annetaan kilpailijalle mukaan ja ylempi johon on kirjoitettu kynällä annetaan 

omalle sektorituomarille (tai hänen ohjeidensa mukaisesti) eteenpäin toimitettavaksi. Kilpailija voi halutessaan ottaa 

kuvan tuloskaavakkeesta sen sijaan että ottaa kopioituneen sivun mukaansa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Esimerkki täytetystä tuloskaavakkeesta alla, jossa kilpailija Mikko Räsänen FIN on kalastanut perjantaina klo 9.00-

12.00 jakson 1, kalastuspaikkana Kitkajoki ala sektori 5, poolina nro 8. Valvojana Petter Nissén. Saalista on tullut 

harjus 300 mm klo 9:12, siika 285 mm klo 9:19 ja harjus 260 mm klo 9.32. 

 
 

Mittatyökalun käyttäminen 

 
Kilpailijan välineitä ja varusteita koskevia säädöksiä ja muita sääntöjä 

-Kaikkien kilpailijoiden on käytettävä kalastuksen aikana suojaavia silmä/aurinkolaseja. 

-Kaikkien perhoissa käytettävien koukkujen tulee olla väkäsettömiä. 

-Perhossa saa olla maksimissaan yksi näkyvissä oleva kuula (pujotettu koukun varteen), jonka maksimi halkaisia saa 

olla 4 mm. 

-Perhossa saa olla kuulan lisäksi muutakin painotusta, mutta muun painotuksen tulee olla piilossa sidontamateriaalin 

alla (rungon sisällä). 

-Perhon koukun sallittu maksimipituus on 40 mm kun käyttää useampaa kuin yhtä perhoa kerrallaan. Jos kilpailija 

käyttää vain yhtä perhoa kerrallaan saa hän päättää itse koukun maksimipituuden ja perhon maksimipaksuuden. 

-Perhossa ei saa olla puristetusta muovista, kumista tai silikonista (tai vastaavasta materiaalista) tehtyjä muotoiltuja 

osia (kuten madon, mädin, kalan, kärpäsentoukan tai vastaavia jäljitelmiä tai jigejä).  Poislukien ohuet kumiset tai 

vastaavasta materiaalista tehdyt hyönteisten jalkojen jäljitelmät, jotka ovat paksuudeltaan alle 0,53 mm. 

-Joella saa käyttää maksimissaan 2 perhoa yhtä aikaa samassa perukkeessa. 

-Järvellä saa käyttää maksimissaan 3 perhoa yhtä aikaa samassa perukkeessa. 



-Perukkeen sallittu maksimi pituus on kaksi kertaa käytössä olevan vavan pituus. Esimerkiksi 10 jalan pituisessa 

vavassa saa olla 20 jalan pituinen peruke. Pituuden voi tarkastaa vertaamalla sitä vapaan.  

-Perukkeeseen kiinnitettyjen perhojen etäisyys toisistaan pitää olla vähintään 50 cm mitattuna koukun silmästä 

koukun silmään, kun peruketta roikotetaan vapaana alaspäin. 

-Perhot saavat olla sidottuina yksittäisiin sivuperukkeisiinsa, jotka haarautuvat pääperukkeesta, mutta tyhjiä 

sivuperukkeita (perhoa ei ole kiinnitettynä) ei saa olla lisäksi.  

-Peruke voi olla materiaaliltaan tasapaksua monofiiliä tai kärkeä kohden oheneva valmisperuke. Uppoavat perukkeet 

(lyijy-ydin tms) ovat kiellettyjä. 

-Perhosiimaan tai perukkeeseen ei saa olla kiinnitettynä mitään erillisiä kelluttimia (koho tms) tai painotusta 

(lyijyhauli tms). 

- Vavan sallittu maksimipituus on 12 jalkaa (merkintä vavassa 12`) eli 366 cm. 

- Kilpailijaa saa käyttää vain yhtä vapaa kalastukseen kerrallaan, mutta jokialueilla valmiiksi kalastuskuntoon 

kasattuja vapoja saa olla useampia. Niitä voi kantaa mukana myös joella kahlatessa tai säilyttää joen penkalla. 

- Joella kalastettaessa on kiellettyä kalastaa itsestään suoraan alavirtaan päin vavan mittaa lähempänä itseään 

(omista jaloista käytännössä). 

- Joella kahlatessa tahallinen pohjan voimakas möyhiminen kengillä on kiellettyä. Tavallinen kahlaaminen on täysin 

sallittua.  

-Kilpailija saa keskustella tai ottaa vastaan tietoja kalastukseen liittyen vain oman joukkueensa kapteenin kanssa 

kilpailujakson ollessa käynnissä. 

-Venekalastuksessa saa olla kalastuskuntoon kasattuna vain yksi vapa. Veneessä saa olla mukana useampia 

varavapoja, mutta niitä ei saa kasata kalastusvalmiiksi ja kela ei saa olla varavavoissa kiinnitettynä. 

-Haavin pituus joella on minimissään 100 cm, saa olla säädettävä teleskooppivarsi. (korona-ajan lisäys) 

-Haavin maksimipituus järvellä on 122 cm. 

-Kilpailujakson aikana (klo 9.00-12.00 ja 16.00-19.00) kilpailijan tulee kantaa itse kaikki varusteensa ilman kenenkään 

avustusta. 

- Venekalastuksessa vene lähtee rannasta 15 minuuttia ennen kalastusjakson alkua ja siirtyy haluamalleen 

aloituspaikalle. 

-Venekalastuksessa parittoman kilpailunumeron saanut kilpailija toimii veneen kapteenina ensimmäisen 1½ tuntia 

jaksosta ja parillisen kilpailijanumeron saanut jälkimmäisen 1½ tuntia jaksosta. Kapteeni saa päättää missä 

kalastetaan ja käytetäänkö liito/laahusankkuria kalastuksen yhteydessä. Kalastus tapahtuu liikkuvasta veneestä (ei 

paikalleen ankkurointia). Koronapoikkeuksena veneen istumajärjestystä ei vaihdeta jakson aikana lainkaan, vaan 

istumajärjestys sovitaan kilpailijoiden kesken tai arvotaan kolikkoa heittämällä jo rannassa ennen vesille lähtöä. 

-Veneestä kalastettaessa kilpailija haavii itse saaliinsa tai voi pyytää toimitsijaa haavimaan saaliin. 

-Veneestä kalastettaessa vene ei saa mennä 50 metriä lähemmäs toista venettä joka kalastaa. 

-Veneestä kalastettaessa kilpailijoiden tulee käyttää järjestäjän toimittamia venepenkkejä ja liito/laahusankkureita, 

omat ovat kiellettyjä. Jos ankkuri menee rikki, omaa voi käyttää korvaavana. 

-Veneessä on käytettävä pelastusliivejä, kilpailija saa käyttää omia pelastusliivejä tai järjestäjän toimittamia liivejä. 

-Veneestä kalastettaessa molemmilla kilpailijoilla on käytössään omat 90 asteen heittosektorit, jotka on kuvattu alla 

olevassa kuvassa. Kilpailijan oman heittosektorin ulkopuolelle heittäminen on kiellettyä. 

 



Käytännössä toimitsija tarkastaa kalastajan vavat, perukkeet ja perhot perusteellisemmin, kun ne ovat kasattuna 

kalastusvalmiiksi ja mielellään ennen varsinaisen kalastusajan alkamista. Kalastusajan ollessa menossa seurataan 

kuitenkin jatkuvasti, että käytettävät varusteet ovat edelleen säännönmukaisia. Erityisesti perhot tarkastetaan joka 

kerta, kun kilpailija tuo kalan mitattavaksi. Toimitsijan pitää kuitenkin välttää tilanteita, jossa kalastajan 

kullanarvoista kalastusaikaa menisi hukkaan pitkäkestoisten tai jatkuvasti toistuvien välinetarkastusten takia. 

 

 

Esimerkki sääntöjen vastaisesta perhosta, jonka käyttöä on syytä erityisesti tarkkailla kilpailun aikana 

 

Kielletystä materiaalista pyöreästä silikonista valmistettuja matoperhoja eli Squirmy Worm (alla).  

 

   

 

 

Huomaa, että hieman vastaavan näköinen perho, joka on tehty silikonin sijaan perinteisemmästä materiaalista 

pörröisestä chenillestä on kuitenkin sallittu. Näitä tullaan näkemään jokikalastuksessa (alla). 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kalalajien tunnistaminen 

 

Kilpailussa tulee saaliiksi paikoitellen myös särkikaloja, joita ei hyväksytä kilpailukalaksi eikä merkitä 

tuloskaavakkeeseen. Ne erottaa hyväksyttävistä lohikaloista helposti siitä, että niillä ei ole rasvaevää. Rasvaevä on 

ruodoton pehmeä pieni lipare kalan pyrstön ja selkäevän välissä yläpuolella. Poikkeuksena tästä säännöstä 

Kylmäluomanjärveltä saatavista istutetuista taimenista rasvaevä on leikattu pois. 

 

Rasvaevä – lohikalan tuntomerkki 

 

 

Harjus (vas. alla) – tuntomerkki suuri purjemainen selkäevä ja rasvaevä. Siika (oik. alla) – tuntomerkki pieni 

kolmiomainen selkäevä ja rasvaevä. 

  

Taimen (vas. alla) – tuntomerkki pilkutusta kyljissä myös kylkiviivan alapuolella ja rasvaevä. Kirjolohi (oik. alla) – 

tuntomerkit violetin sävyjä kyljillä, pyrstössäkin pilkutusta, rasvaevä. 

   


