
Pohjanmaa Cupin runkosäännöt 2013  
1. Osakilpailut. 
 Pohjanmaa Cup koostuu kahdeksasta osakilpailusta: Alajärvi-uistelu, Evijärvi-uistelu, Vimpelin vetouistelu, 

Lappajärven Lohikuningas, Patanan Haukiuistelu, Kuortane-uistelu, Toisvesi-uistelu ja Kuhalordi. 

Osallistumismaksu osakilpailuihin 45 €/ kisa, maksamalla etukäteen koko kauden 8 kisaa on maksu yhteensä 315 €, 

jolloin säästää 45€.  Maksu Pohjanmaa Cupin tilille 551200-412189.  

Joukkuemaksu 30 € / joukkue koko kausi. 

Cupista pääsee 9 parasta venekuntaa ja paras joukkue vuoden 2014 SM-kisoihin Kerimäelle 9-10.8. 

2. Pisteet 

Henkilökohtainen 

Osallistuessaan ensimmäiseen kilpailuunsa venekunta saa kilpailunumeron, jolle ilmoitetaan kippari ja 

varakippari, joista jommankumman on oltava mukana, jos käytetään ko. numeroa osakilpailuissa. 

Cupin kisoissa hauen 5 kg tai yli kerroin on 2. 

Cup-pisteitä jaetaan 50 parhaalle venekunnalle. Voittajalle 55 pistettä, toinen 49 pistettä ja siitä pisteen 

välein alaspäin. Jos punnitustulos on sama cup-pisteet jaetaan. Lisäksi suurimmasta kalasta saa 5 lisäpistettä. 

Jokaisesta kilpailusta johon osallistuu saa myös 5 osallistumispistettä. Etukäteen maksamalla saa 

osallistumispisteet yksittäiseen kisaan tai kaikkiin kisoihin. 

Yhteistuloksia laskettaessa otetaan viisi parasta tulosta huomioon. Yhteispisteiden mennessä tasan ratkaisee 

suurempi osakilpailussa saavutettu pistemäärä. Jos osakilpailujen pistemäärätkin ovat tasan ratkaisee arpa. 

Joukkue 
Joukkueen muodostaa kolme venekuntaa. Pisteitä lasketaan 10 parhaalle joukkueelle jokaisessa 

osakilpailussa. Paras saa 10 pistettä ja siitä alaspäin pisteen välein. Punnitustulosten mennessä tasan cup-

pisteet jaetaan.  

Joukkuekilpailussa yhteistuloksia laskettaessa jokainen kisa otetaan huomioon, kertoimia ei käytetä. 

Yhteispisteiden mennessä tasan ratkaisee suurempi osakilpailussa saavutettu pistemäärä. Jos osakilpailujen 

pistemäärätkin ovat tasan, voittaja joukkue tulee henkilökohtaisessa kisassa korkeammalle sijoittuneesta. 

3. Yleistä 
Veneeseen tai uistelussa käytettäviin apuvälineisiin ei aseteta rajoituksia. Osakilpailut voivat asettaa omia rajoituksia 

kisoihinsa. 

Kalojen alamitat ovat osakilpailukohtaiset. Jokaisessa osakilpailussa 5 kg tai suuremman hauen kerroin on 2. Pituuden 

väkivaltainen muuttaminen on kielletty.  

 

Lirkkiminen eli rokastaminen ja pilkkimiseen verrattava uistelu on kielletty. Ensimmäisestä kerrasta tulee varoitus ja 

toisesta hylkääminen koko cupista. Varoitus säilyy voimassa koko kesän. 

Atraimen käyttö on kielletty. 

Kaloja ei suolisteta, vaan verestetään (kurkku katkaistaan). 

Kilpailukortit on ehdottomasti palautettava kilpailun loputtua tai keskeytyksestä ilmoitettava kilpailun järjestäjälle. 

Pohjanmaa cupiin kohdistuvat oikaisuvaatimukset ja protestit käsittelee Pohjanmaa cup-toimikunta. Toimikuntaan 

kuuluu jäsen jokaisesta osakilpailusta ja cupin yhdyshenkilö.  

Osakilpailua koskevat protestit käsittelee kunkin kilpailun tuomarineuvosto. Tuomarineuvosto koostuu kahdesta 

kilpailun järjestäjän nimeämästä henkilöstä ja yhdestä arvotusta kilpailuun osallistuvasta kipparista. Protestiaika päättyy 

punnituksen päättymiseen.  Protestimaksu on 50€, joka palautetaan protestin ollessa aiheellinen. Tuomarineuvoston 

päätöksestä ei voi valittaa. 

 

Ilmoittautumisen yhteydessä kipparille luovutetaan kilpailualueen kartta ja osakilpailusäännöt. Järjestäjillä on oikeus 

tarkastaa veneet ja varusteet kilpailun aikana. 

Kilpailijat osallistuvat kilpailuun omalla vastuullaan.  

Jokaisella 18-64 vuotiaalla tulee olla kalastuksenhoitomaksu maksettuna ennen kilpailun alkua.  

Cupin tulokset luettavissa internetissä viimeistään kilpailua seuraavana maanantaina osoitteessa 

www.lappajarvenkalaveikot.fi 

Cupin yhdyshenkilö: Aimo Lammi Niementie 96, 62610 Tarvola, puh. 0400-565041. sähköposti, 

laimo@japo.fi 

http://www.lappajarvenkalaveikot.fi/

