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PM-HEITTOKALASTUSKILPAILUN  C&R SÄÄNNÖT, päivitetty 22.9.2022 (Pohjanmaan 
Vapaa-ajankalastajapiiri ry)

1 § Kilpailun nimi on heittokalastuksen C&R Piirinmestaruuskilpailu. 

2 § Kilpailun järjestää Pohjanmaan Vapaa-ajankalastajapiiri yhdessä jäsenseuroineen. 

3 § Kilpailu on avoin kaikille heittokalastuksen harrastajille. Kilpailu käydään 
venekunnittain, joiden vahvuus on enintään kaksi (2) henkilöä. 

4 § Kilpailussa ratkaistaan venekuntakohtainen Piirinmestaruus sekä seurojen välinen 
joukkuemestaruus (2 venettä/joukkue), jotka voidaan myöntää vain piirin jäsenseurojen 
jäsenille. 

5 § Kilpailussa noudatetaan (Viehekalastuksen SM-sääntöjä soveltuvin osin) Pohjanmaan 
Vapaa-ajankalastajapiirin vahvistamia kilpailusääntöjä. Kilpailijoiden tulee tuntea säännöt 
ja noudattaa niitä. 

6 § Pohjanmaan Vapaa-ajankalastajapiirin hallitus vahvistaa vuosittain kilpailun 
osanottomaksut. Venekunta 20–50 € järjestäjä päättää ja joukkuemaksu 10 €/ henkilö.

7 § Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan. Pohjanmaan Vapaa-
ajankalastajapiiri ja sen jäsenseurat kilpailunjärjestäjänä eivät vakuuta kilpailijoita. 

8 § Kilpailijoilla on oltava veneessä kelluntavälineet, mittalauta ja koukun irrottamiseen 
soveltuvat pihdit.

9 § Jokaisella 18–64-vuotiaalla kilpailijalla tulee olla kuitti maksetusta valtion 
kalastonhoitomaksusta. 

10 § Kilpailuaika on kuusi (6) tuntia. (Suositus, ei siirtymiä). Kilpailu alkaa aloitusmerkistä 
ja päättyy lopetusmerkkiin. Venekunnan on saavuttava maali/lähtö alueelle ennen 
lopetusmerkkiä.

11 § Kalastus tapahtuu veneestä heittokalastusvälineillä. Luonnollisen syötin kuten 
matojen, toukkien tai kalanpalan käyttö on kielletty. Kalastusmuodoista vain heittokalastus 
on sallittu. Heiton jälkeen, viimeistään vieheen painuttua pohjaan, tulee aloittaa vieheen 
sisäänotto. Vetouistelu, onkiminen ja pilkkiminen on kielletty. 

12 § Hyväksyttävät kilpailukalat ovat hauki, ahven, kuha. Punnittavien kalojen tulee täyttää
alueella voimassa olevat tai kilpailun järjestäjän määräämät alamitat. Alamitat kaloilla ovat 
vähintään: ahven 20 cm, hauki 60 cm, kuha 50. Järjestäjä päättää hyväksytyistä lajeista 
vesistökohtaisesti, kilpailukutsussa. Kalojen tulee täyttää alueella voimassa olevat alamitat
ja ylämitat. 



13 § Kalat mitataan kilpailujärjestäjän mittalaudan päällä, johon on liimattu 
kilpailujärjestäjän toimittama mittatarra.
Kilpailukaloista otetaan kännykkäkameralla sekä mittalautakuva. Kilpailijat käyttävät 
kuvaamiseen omia kännykkäkameroitaan. Kilpailijoiden vastuulla on varmistaa, että 
kamera on riittävän laadukas terävien kuvien ottamiseen ja että puhelimessa on riittävästi 
muistia ja akkua kuvien ottamiseen. 
Mittalautakuvassa tulee selvästi näkyä koko kala mittalaudalla. Kalan pituuden ja 
yksilöllisyyden tulee selvitä kuvasta, eli kalan koko pää ja pyrstö on oltava nähtävissä 
samanaikaisesti. Kilpailukohtaisen tägin tulee näkyä kuvassa.

14 § Saatu kala ilmoitetaan tuomaristolle ennen kilpailua ilmoitetulla tavalla (esim. 
whatsapp tai tulosohjelma) heti mittauksen, kuvauksen ja mahdollisen vapauttamisen 
jälkeen. Ilmoita kuitenkin vain tulostasi parantavia kaloja.
Kalojen ilmoittamisohjeet tarkennetaan osallistujille kipparikokouksessa ennen kilpailua.
Tuomaristo tarkistaa (ja tarvittaessa muuttaa) venekuntien ilmoittamien kalojen pituudet 
kuvien perusteella. Mikäli kuvaa ei ole otettu sääntöjen mukaisesti, tai pituutta ei pystytä 
kuvasta varmistamaan, voidaan ko. kala hylätä. 

15 § Venekunnat saavat halutessaan valikoida saamistaan ahvenista ja hauista itselleen 
ruokakaloja, jotka eivät kuitenkaan saa ylittää lajikohtaista ylämittaa (ahvenella 35 cm, 
hauella 80 cm ja kuhalla 70 cm). Ruokakalaksi otettu kala tainnutetaan välittömästi, mutta 
verestys tehdään vasta mittauksen ja valokuvauksen jälkeen.
Kaikki muut kilpailijoiden saamat kalat tulee vapauttaa välittömästi mittauksen ja 
valokuvauksen jälkeen. Vapautus tulee tehdä mahdollisimman nopeasti ja kalan 
hyvinvoinnista huolehtien. 

16 § Kilpailun paremmuus ratkaistaan venekunnan/ joukkueen viiden (5) pisimmän kalan 
YHTEISPITUUDEN mukaan. Eri lajeille asetetaan kertoimet pituuksien 
vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi. (hauki 1, ahven 2,5 jne.) Mikäli mitalisijoilla on kaksi
(2) tai useampi samalla pituudella, ratkaistaan tasatulos pisimmän kalan kertoimella 
muodostetun pituuden mukaan. Mikäli sekin on sama, ratkaistaan paremmuus arvalla. 

17 § Venekunta saa käyttää enintään kahta (2) vapaa kerrallaan. Vapaa kohden pyynnissä
saa olla vain yksi (1) koukuilla varustettu viehe. Koukkujen tulee olla kiinteästi tai renkaalla
kiinni vieheessä. Yksittäisen yksi- tai useampihaaraisen koukun kiinnittämiseen saa 
käyttää enintään yhtä (1) rengasta. Kilpailuun osallistuva venekunta on velvollinen 
antamaan järjestäjille oikeuden tarkastaa veneensä ja välineensä, arvotaan (3) venettä, 
jotka tarkastetaan ennen kilpailun alkua. Teknisten apuvälineiden, kuten moottorin, 
kaikuluotaimen yms. käyttö on sallittu. Moottorin käyttö ohjaukseen ja paikallaan pitoon on 
sallittu myös kelauksen aikana. 

18 § Venekunta voi saada veneeseen kiinnitettävän kilpailunumeron, joka on pidettävä 
kilpailun aikana selvästi näkyvillä. 

19 § Kilpailijoille jaettavaan kilpailualueen karttaan on merkitty kilpailualueen rajat ja 
rantautumispaikat. Kilpailualueelta ei saa poistua luvatta, poisluettuina hätätilanteet. Luvan
poistumiseen muissa tapauksissa myöntää kilpailun valvoja. 



20 § Kilpailun aikana ei saa mennä kymmentä (10) metriä lähemmäksi toista kilpailijaa, 
paitsi lähtöalueella, rantautumispaikoilla ja hätätilanteessa. Rantautuminen on sallittu 
ainoastaan järjestäjän osoittamilla rantautumispaikoilla. 

21 § Kilpailijat eivät saa tahallisesti häiritä toisten kilpailijoiden suoritusta. Myös muu 
epäurheilijamainen käytös on kielletty. 

22 § Kilpailijat eivät saa aiheuttaa haittaa ranta-asukkaille tai selvästi merkitylle muulle 
kalastukselle. Muutoinkin on noudatettava vesilläliikkujille annettuja sääntöjä. 

23 § Venekunta on velvoitettu palauttamaan kilpailukorttinsa järjestäjille. Kilpailukortin 
palauttamatta jättäneet venekunnat vastaavat tarpeettomista etsintätoimista aiheutuneista 
kuluista. 

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

25 § Protestiaika on 15 min punnitustulosten julkistamisen jälkeen. Protesti on tehtävä 
kirjallisesti. Protestimaksu on sama kuin kilpailun osanottomaksu. Jos protesti 
hyväksytään, maksettu protestimaksu palautetaan. Protestin käsittelee kilpailun 
tuomaristo, jonka päätöksestä ei voi valittaa. 

26 § Kilpailun tuomarineuvoston (4 hlöä) nimeää järjestävä seura, kilp.johtaja + (3), joista 
(2) oltava ei järjestävän seuran jäseniä . 

27 § Kilpailijakokous on pidettävä 15 minuuttia ennen kilpailun alkua. 

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

29 § Osanottomaksun maksamalla kilpailija sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä.


