
POHJANMAAN VAPAA-AJANKALASTAJAPIIRI RY

PM HEITTO- JA SOUTU-UISTELUN SÄÄNNÖT  

1 § Kilpailun nimi on heitto- ja soutu-uistelun Piirinmestaruuskilpailu.

2 § Kilpailu on avoin kaikille, mutta PM-mitalit voidaan antaa vain Pohjanmaan Vapaa-
ajankalastajapiiri ry:n jäsenseurojen jäsenille. Kilpailu käydään venekunnittain soutaen. Veneessä 
voi olla enintään kaksi (2) henkilöä + alle 10-vuotias henkilö.

3 § Kilpailussa ratkaistaan venekuntakohtainen piirinmestaruus.

4 § Kilpailussa noudatetaan Pohjanmaan Vapaa-ajankalastajapiiri ry:n vahvistamia kilpailusääntöjä.
Kilpailijoiden tulee tuntea säännöt ja noudattaa niitä.

5 § Pohjanmaan Vapaa-ajankalastajapiiri ry:n hallitus vahvistaa vuosittain kilpailun osanottomaksut
järjestävän seuran esityksestä.

6 § Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan. Pohjanmaan Vapaa-
ajankalastajapiiri ry ja kilpailun järjestäjä eivät vakuuta kilpailijoita.

7 § Pelastus-, veneily- tai kelluntaliivien käyttö on suositeltavaa ja/tai oltava helposti saatavilla 
tarvittaessa.

8 § Kilpailuaika on vähintään neljä (4) tuntia, kilpailuaika voi vaihdella järjestäjien esityksestä 
vuosittain. Alussa ja lopussa on 30 minuutin siirtymäajat.

9 § Kilpailijakokous pidetään 15 minuuttia ennen kilpailun alkua.

10 § Jokaisella 18 – 64-vuotiaalla kilpailijalla tulee olla maksettuna valtion kalastonhoitomaksu. 
Järjestäjät velvoitetaan tämä tarkastamaan.

11 § Kalastus tapahtuu soutaen vetouisteluna tai veneestä heittäen. Kännykän käyttö on sallittu 
GPS-paikantimena, muiden elektronisten apuvälineiden käyttö on kielletty.

12 § Kilpailukaloiksi hyväksytään hauki, ahven ja kuha. Kuhan alamitta on 45 cm (kerroin 5), 
kilpailun järjestäjä voi halutessaan asettaa myös ahvenelle ja hauelle alamitat. Ahvenen kerroin on 
PM-kilpailussa (3) ja hauen kerroin on PM-kilpailussa (1).

13 § Kalat punnitaan pyöreinä, kalat tapetaan heti ylös oton jälkeen ja tuodaan puntariin 
suolistamattomana, kala-astiat tulee tyhjentää ylimääräisestä nesteestä ennen siirtymistä 
punnitusalueelle.

14 § Kilpailuparemmuus ratkaistaan venekunnan saaliin painosta, kertoimella korjattujen pisteiden 
summana. Tasatuloksen sattuessa ratkaistaan paremmuus arvalla.

15 § Venekunta saa käyttää kilpailussa 4 vapaa kerrallaan pyynnissä. Kutakin vapaa kohden 
hyväksytään yksi viehe. Syöttien ja houkutusaineiden yms. käyttö on kiellettyä. Takiloiden/muiden 
syvääjien ja plaanareiden käyttö on kiellettyä. Kilpailun järjestäjällä on oikeus tarkastaa 
kilpailuveneet.

16 § Kilpailijoille jaetaan ennen kilpailua kilpailusäännöt paperisena versiona tai kilpailusäännöt 
käydään läpi suullisesti kilpailijakokouksessa.  

17 § Kilpailijat eivät saa tahallisesti häiritä toista kilpailijaa, eikä muita vesillä liikkujia sekä ranta-
asukkaita.



18 § Ukonilman sattuessa on soudettava lähimpään rantaan. Kaikissa tilanteissa on huomioitava 
myös muut osanottajat ja onnettomuustilanteissa on ehdoton auttamisvelvollisuus.

19 § Venekunta on vastuussa siitä, että kilpailukortit palautetaan kilpailun päätyttyä järjestäjille. 
Kortin palauttamatta jättäneet ovat vastuussa mahdollisista etsinnöistä aiheutuvista kuluista.

20 § Järjestäjien määräämä osanottomaksu maksetaan järjestäjän kutsussa ilmoittamalla tavalla.

21 § Kilpailun tuomarineuvoston nimeää järjestävä seura kilpailupaikalla ennen kisan alkua. 

22 § Protestiaika on 15 minuuttia tulosten julkaisemisesta ja protesti on tehtävä kirjallisesti. 
Protestimaksu on kilpailumaksun suuruinen ja se palautetaan, jos protesti hyväksytään. Protestin 
käsittelee ennalta ilmoitettu tuomaristo ja sen päätöksestä ei voi valittaa.

23 § Palkinnon arvon mahdollinen ilmoittaminen verottajalle on palkinnon saaneen vastuulla.

24 § Kilpailussa taltioitua kuva- ja äänimateriaalia saa tallentaja käyttää korvauksetta kaikkeen 
kalastusharrastusta edistävään tarkoitukseen. 

25 § Osanottomaksun maksamalla kilpailija sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä.


