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1. § Pohjanmaan Vapaa-ajankalastajapiirin madepilkin mestaruuskilpailuun voivat osallistua kaikki alan 

harrastajat, mutta piirinmestaruudesta voivat kilpailla vain Pohjanmaan Vapaa-ajankalastajapiirin 

jäsenseurojen jäsenet. Kilpailuajankohdan ja osanottomaksun päättää Pohjanmaan Vapaa-ajankalastajapiiri 

yhdessä kilpailun järjestäjän kanssa. Kilpailualueen ja kilpailuajan määrää kilpailun järjestäjä.  

2. § Pohjanmaan vapaa-ajankalastajapiirin madepilkin mestaruudesta kilpaillaan seuraavissa sarjoissa:  

a) henkilökohtainen mestaruus, yksi (1) sarja  

b) seurajoukkueiden mestaruus, jossa joukkue koostuu kolmesta (3) etukäteen nimetystä jäsenestä. 

Jokaisen joukkueeseen kuuluvan on oltava saman ilmoittavan, Pohjanmaan Vapaa-ajankalastajapiiriin 

kuuluvan, seuran jäsen.  

3. § Pohjanmaan vapaa-ajankalastajapiirin mestaruusmitaleilla, kulta, hopea ja pronssi, palkitaan kolme (3) 

parasta Pohjanmaan vapaa-ajankalastajapiirin jäsenseuran kilpailijaa ja joukkuetta.  

4. § Jokaisen kilpailuun osallistuvan tulee tuntea nämä säännöt, joita kilpailija sitoutuu noudattamaan 

osallistumalla kilpailuun. Jokainen osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan.  

5. § Kilpailukala on made, kalastustavoista sallitaan vain pilkkionginta.  

6. § Kilpailuvälineenä saa käyttää yhtä (1) vapaa ja siinä yhtä (1) siimaa kerrallaan. Pilkinnän aikana vapa on 

oltava kilpailijan kädessä tai käden välittömässä läheisyydessä. Siimassa saa olla vain yksi (1) koukulla 

varustettu viehe ja syötti. Sivuperukkeiden käyttö on kielletty.  

7. § Syöttinä saa käyttää hajustettua syöttitahnaa, matoja, toukkia, hyönteisiä, katkarapuja sekä kuolleita 

kaloja tai kalanpaloja. Kaikenlaisten muiden houkuttimien käyttö, kuten jauheiden, ryynien, mäskipallojen, 

valonlähteiden ja syöttien pudottaminen veteen, on kielletty.  

8. § Jokaisella kilpailijalla on oltava mukanaan jäänaskalit. Jääkairan kooksi suositellaan vähintään viisi (5) 

tuumaa. Nostokoukulla saa nostaa vain kilpailuvälineellä saadun kalan. Lähtö- ja punnitusalueella sekä 

siirtymisten aikana jääkairan terien ja nostokoukun kärjen on oltava suojattuina. Pilkkimisen ajaksi jääkaira 

on kairattava pystyyn.  

9. § GPS-paikantimen käyttö on sallittu. Kaikuluotaimen sekä muiden sähköelektronisten laitteiden käyttö 

on kielletty. Akkukairan käyttö sallitaan kaikille, yksi reikä, mistä pilkittävä ennen seuraavan reiän tekoa ja 

kaira on kairattava pystyyn pilkittävän reiän viereen. Akkukairan akku tulee olla irroitettuna koneesta 

kilpailukeskuksessa ja siirtymien aikana. Akkukairan käyttäja vastaa itselle tai toiselle aiheutetuista 

vahingoista. Puhelimen käyttö on kielletty siirtymisten sekä kilpailun aikana muutoin kuin hätätapauksissa.  

10. § Varusteiden vieminen kilpailualueelle ennen kilpailua samoin kuin varusteiden sekä kalojen 

jättäminen kilpailualueelle kilpailun jälkeen on kielletty.  

11. § Kilpailussa liikutaan jalan. Potkukelkan käyttö on sallittu kaikille, mutta kelkkailija kulkee 

menosiirtymäaikana nopeimman kävelijän vauhtia, eikä mene edelle. Tuomarineuvosto voi myöntää 



liikuntavammaisille ja olosuhteiden niin vaatiessa myös muille, poikkeusluvan myös muunlaiseen 

liikkumiseen ja kilpailualueelle kuljettamiseen.  

12. § Alle 12-vuotiaalla tulee olla etukäteen nimetty tukihenkilö. Tukihenkilö saa kairata reiän ja avustaa 

syötin kanssa, mutta ei saa osallistua pilkkitapahtumaan. Toisen kilpailijan avustaminen kilpailutilanteessa 

kalan ylös otossa on sallittu.  

13. § Kilpailuaika on kolme (3) tuntia. Siirtymäaika kilpailualueelta punnitukseen on puoli (1/2) tuntia, jonka 

kuluessa kilpailijan on saavuttava punnitukseen. Punnituksesta myöhästyminen aiheuttaa hylkäämisen. 

Siirtymis- ja kilpailualueelta poistuminen ilman valvojan lupaa aiheuttaa hylkäyksen.  

14. § Reiän kairaaminen ja pilkkiminen kolme (3) metriä lähempänä toista kilpailijaa on kielletty. Jos kahden 

tai useamman kilpailijan siimat sotkeutuvat kalaa väsyttäessä ja kala saadaan ylös, kuuluu kala kilpailijalle, 

jonka vieheeseen se on tarttunut.  

15. § Kilpailija voi ottaa muutkin saamansa kalat kuin kilpailukalat. Alamittoja pienemmät kalat tulee 

kuitenkin laittaa takaisin jään alle. Kalastusasetuksen määräämiä alamittoja pienemmän kalan tuominen 

punnitusalueelle aiheuttaa kilpailusuorituksen hylkäämisen.  

16. § Saaliskala tulee välittömästi tainnuttaa, mutta jättää suolistamatta. Ennen punnitusta suolistettuja 

kaloja ei punnita. Muut kuin kilpailukalat on punnituspaikalla oltava erillään kilpailukaloista. Mikäli muita 

kaloja punnituksessa tavataan, saalista ei punnita ja tulos hylätään. Punnitustulos ilmoitetaan grammoina.  

17. § Kilpailijoiden paremmuuden ratkaisee saaliin paino. Jos saaliin paino on useammalla kilpailijalla sama, 

paremmaksi asetetaan kilpailija, jolla on lukumääräisesti enemmän kaloja. Jos kalojen lukumääräkin on 

sama, paremmaksi asetetaan suurimman mateen saanut. Joukkuetulokseksi lasketaan joukkueen jäsenten 

yhteissaalis.  

18. § Kilpailun ylin päätösvalta on tuomarineuvostolla, johon kuuluu Pohjanmaan Vapaa-ajankalastajapiiri 

ry:n nimeämä (1) puheenjohtaja, yksi (1) kilpailun järjestäjän nimeämä edustaja sekä näiden arpoma yksi 

(1) kilpailijoiden edustaja. Tuomarineuvoston päätöksistä ei voi valittaa.  

19. § Kilpailun valvontaa suorittavat kilpailun valvojat. Valvojilla on oikeus tarkastaa kilpailijan välineet ja 

varusteet ennen kilpailua tai sen aikana. Kilpailijoiden on noudatettava valvojien ohjeita ja määräyksiä.  

20. § Kilpailua koskevat vastalauseet eli protestit tulee jättää kirjallisena tuomarineuvostolle 

kilpailutoimistoon viidentoista (15) minuutin kuluessa punnituksen päättymisestä. palautetaan 

vastalauseen ollessa aiheellinen.  

21. § Näitä sääntöjä tai järjestäjän alkupuhuttelussa antamia määräyksiä rikkonut kilpailija voidaan hylätä. 

Hylkäyspäätöksen tekee tuomarineuvosto asianomaisten kuulemisen jälkeen. Joukkueen jäsenen 

hylkääminen aiheuttaa koko joukkueen hylkäämisen. 


