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1. KILPAILUALUE  

• Kilpailualueena toimii kaikki Suomen vesistöt, myös erityisalueet, joissa saa onkia 

tai kelaonkia. Erityisalueilla tarkoitetaan vesistöjä, joihin tarvitaan erillinen 

kalastuslupa, kuten esim. Pahalampi ja Ponni (tällä ei tarkoiteta 

kalastonhoitomaksua, joka oikeuttaa mm. kelalla onkimiseen). Myös Ahvenanmaa 

kuluu kilpailualueeseen. Ahvenanmaalla pitää hankkia paikallisen lupajärjestelmän 

mukainen kalastuslupa. On kilpailijan omalla vastuulla selvittää, saako kyseisellä 

paikalla kalastaa ja miten (kts. kohta 12. Hylkäämisperustelut).  

 

2. JOUKKUE 

Joukkueen jäsenten tulee rannalta kalastaessa olla näköyhteyden päässä 

toisistaan. Veneestä kalastaessa tulee joukkueen jäsenten olla samassa veneessä. 

Yksin kalastamista ei turvallisuussyistä sallita. 

 

3. SALLITUT VÄLINEET JA MENETELMÄT  

• Hyväksyttyihin menetelmiin kuuluvat kaikki onkikalastusmenetelmät (myös 

kelaonginta). Kilpailija saa kalastaa yhdellä vavalla kerrallaan, Vapaa kohden saa 

pyynnissä olla vain yksi (1) koukku käytössä.  

• Kaikki keinotekoiset ja luonnolliset syötit ovat sallittuja. Mäskääminen ja 

hajusteiden käyttö on myös sallittua.  

• Koukun tulee olla tarttunut kalan suuhun. Ulkopuolelta tarttuneita kaloja ei 

hyväksytä.  

• Teknisten apuvälineiden, kuten sähkömoottorin, kaikuluotaimen yms. käyttö on 

sallittu.  

 

4. KILPAILUSARJA  

• Fiilistelysarjassa kilpaillaan joukkueena, ja joukkueen muodostaa kaksi kilpailijaa. 

Henkilökohtaista sarjaa ei ole. 

 

5. KILPAILUAIKA 

• Kilpailuaika on 24 tuntia.  

• Kilpailu alkaa perjantaina 1.7.22 klo 21.00 ja päättyy lauantaina 2.7.22 klo 21.00. 

 

6. KILPAILUN VOITTAJAT 

• Joukkueen tulokseksi lasketaan kolmen (3) pisimmän, eri lajia olevan kalan 

yhteispituus. Suurimman yhteispituuden kalastanut joukkue on voittaja.  

• Mikäli kaksi (2) tai useampi joukkue päätyy samaan tulokseen, on etu sillä, jolla on 

suurempi yksittäinen kala.  

• Mikäli kaikki kolme kalaa ovat kertoimineen yhtä pitkiä, sijoitus jaetaan ja palkinto 

arvotaan.  

 

7. KILPAILUKALAT 

• Kilpailukalaksi hyväksytään särki, seipi, säyne, suutari, sorva, ruutana ja lahna  

• Hybridiksi tunnistettuja kaloja ei hyväksytä kilpailukaloiksi. 

• Fiilistelysarjan kilpailukaloille ei aseteta alamittaa.  

• Jotta kilpailukalat olisivat vertailukelpoisia keskenään, on kilpailukaloille annettu 

seuraavat kertoimet: 
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lahna: kerroin 1 

ruutana: kerroin 1,6 

seipi: kerroin 2,4 

sorva: kerroin 1,68 

suutari: kerroin 1,2 

särki: kerroin 1,8 

säyne: kerroin 1,15 

 

• kilpailijan ei tarvitse itse laskea kertoimia, tuloslaskentaohjelma tekee sen 

automaattisesti. 

• Sama kalayksilö hyväksytään tuloksiin kilpailija- ja/tai joukkuekohtaisesti vain 

yhden kerran. 

 

8. KILPAILUKALOJEN MITTAAMINEN JA KUVAAMINEN 

• Kilpailukalat ilmoitetaan senttimetreinä (cm). Kalat mitataan mittalaudalla, johon on 

kiinnitetty järjestäjän toimittama mittatarra. Mittatarran alkupäässä (ylhäällä) on 

tyhjä ympyrä, johon joukkue kirjoittaa järjestäjän ennen kisaa ilmoittaman niin 

kutsutun tägin (merkki tai sana). Tägin on kuvissa oltava kokonaan esteettä 

näkyvissä, tai vähintään niin, että se on selvästi luettavissa.  

• Kilpailukala asetetaan mittalaudalle kalan kylki mittalautaa vasten ja kiinni olevan 

suun kärki kiinni mittalaudan päädyssä. Kalan pituus mitataan kärjen kohdalta. 

Kalan pituudeksi ilmoitetaan täysi senttimäärä, johon kalan pyrstön kärki yltää. 

Esimerkiksi 20,1 cm ja 20,9 cm kalat ovat molemmat 20 cm pitkiä. Joukkueet 

lähettävät saamistaan kaloista kuvat, kunnes kolme kalaa on ilmoitettu. Tämän 

jälkeen raportoidaan vain aiempia kolmea kalaa suuremmat kalat. 

• Kilpailukaloista otetaan kännykkäkameralla mittalautakuva. Kuva otetaan kalan 

pään kohdalta ja kuvassa tulee näkyä kala kokonaisuudessaan. Kilpailijat käyttävät 

kuvaamiseen omia kännykkäkameroitaan.  

 

9. MITTATARRAT 

Määräajassa ilmoittautuneille ja osallistumismaksun maksaneille joukkueille 

postitetaan virallinen mittatarra järjestäjän toimesta. Mittatarra kiinnitetään 

päätylevyllä varustettuun mittalautaan. Mittatarra tulee kiinnittää niin, että sen 

alkupää tulee kiinni mittalaudan päätyyn. Tämän mittatarran käyttö on pakollinen, ja 

se tulee näkyä kaikissa saaliiden mittakuvissa. 

 

10. KALOJEN KÄSITTELY  

• Osallistujat saavat vapaasti valikoida saamistaan kilpailukaloista ruokakaloja 

itselleen. Ruokakalaksi otettu kala tainnutetaan välittömästi, mutta verestys 

tehdään vasta mittauksen ja valokuvauksen jälkeen.  

• Vapautettavat kalat tulee laskea mittauksen ja valokuvauksen jälkeen välittömästi 

takaisin veteen. Kalan käsittely ja vapautus tulee tehdä mahdollisimman nopeasti ja 

kalan hyvinvoinnista huolehtien. 

 

11. KALOJEN ILMOITTAMINEN  

• Saatu kala ilmoitetaan tuomaristolle kännykän internetselaimen avulla heti 

mittauksen, kuvauksen ja mahdollisen vapauttamisen jälkeen. Ilmoita kuitenkin 
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vain tulostanne parantavia kaloja.  

• Kalan ilmoittaminen tapahtuu järjestäjän ennen kilpailua ilmoittamalla tavalla. 

• Tuomaristo tarkistaa (ja tarvittaessa muuttaa) kilpailijoiden ilmoittamien kalojen 

pituudet kuvien perusteella. Mikäli kuvaa ei ole otettu sääntöjen mukaisesti, tai 

pituutta ei pystytä kuvasta varmistamaan, voidaan ko. kala hylätä.  

 

12. HYLKÄÄMISPERUSTELUT 

• Tavallinen onkiminen (onkivapaa kiinnitetty siima, ilman kelaa) kuuluu 

yleiskalastusoikeuksiin. Kelaonginta vaatii kalastonhoitomaksun suorittamisen. Se 

on oltava maksettuna kaikilla 18–64 vuotiailla, jotka osallistuvat kilpailuun ja onkivat 

kelaongella. Lisäksi on - iästä riippumatta - kaikilla kilpailijoilla oltava mahdolliset 

vesialuekohtaiset erikoisluvat vallitsevien määräysten mukaisesti. Lupamaksujen 

laiminlyöminen tai kalastaminen kohteessa, jossa se on kielletty, johtaa joukkueen 

hylkäämiseen. 

• Aluekohtaiset rajoitukset ja kiellot tulee jokaisen joukkueen tarkistaa etukäteen 

osoitteesta https://www.kalastusrajoitus.fi/. 

• Jos mittakuvassa ei näy koko kala, se hylätään. 

• Jos mittakuvasta ei kunnolla selviä kalan pituus, kala hylätään. 

• Jos joukkue käyttää jotain muuta kuin järjestäjän lähettämää mittaa, kilpakaloja ei 

hyväksytä, kilpailuun, vaan ne hylätään. Yhteinen mitta varmistaa kilpailun 

tasapuolisuutta. 

• Jos käy ilmi, että joukkueen jäsenet eivät kalasta samassa veneessä tai eivät ole 

näköyhteydessä toisiinsa. 

Kilpailijat eivät saa aiheuttaa häiriötä toisille kilpailijoille, ranta-asukkaille, mökkiläisille tai 

muille vesillä liikkujille. Hyvät käytöstavat ja roskaamattomuus kuuluvat myös vastuullisen 

kisaajaan luonteeseen.  

 

 

 

https://www.kalastusrajoitus.fi/#/kalastusrajoitus

