
 
 Lapin Vapaa-ajankalastajien mestaruus pilkkikilpailun säännöt  
 
1§  
Lapin Vapaa-ajankalastajat ry:n pilkkionginnan mestaruuskilpailuun voivat osallistua kaikki 
alan harrastajat, mutta Lapin Vapaa-ajankalastajien mestaruudesta voivat kilpailla vain Lapin 
Vapaa-ajankalastajat ry:n jäsenseuran jäsenet. Kilpailuajankohdan ja osanottomaksun 
päättävät Lapin Vapaa-ajankalastajat ry yhdessä kilpailun järjestäjän kanssa. Kilpailualueen ja 
kilpailuajan määrää kilpailun järjestäjä.  
 
2§  
Lapin Vapaa-ajankalastajat ry:n pilkkimestaruudesta kilpaillaan seuraavissa sarjoissa:  
 
A) henkilökohtaisesta mestaruudesta  
 
1. Miehet 18–59-vuotiaat  

2. Miesveteraanit 60 vuotta täyttäneet  

3. Naiset 18–59-vuotiaat  

4. Naisveteraanit 60 vuotta täyttäneet  

5. Nuoret alle 12 vuotta  

6. Nuoret alle 16 vuotta  

7. Nuoret alle 18 vuotta  

8. Sinä vuonna kun henkilö on ko ikäinen  
 
B) seurajoukkueiden mestaruudesta  
 
Joukkue koostuu kolmesta (3) etukäteen nimetystä saman seuran jäsenestä sarjasta 
riippumatta. Jokaisen joukkueeseen kuuluvan on oltava saman ilmoittavan, Lapin Vapaa-ajan 
kalastajat ry:n kuuluvan, seuran jäsen. Jokaisen joukkueeseen kuuluvan tulee kilpailla myös 
henkilökohtaisesta mestaruudesta.  
 
3§  
Lapin Vapaa-ajankalastajat ry:n mestaruusmitaleilla, kulta, hopea ja pronssi, palkitaan kunkin 
sarjan kolme (3) parasta Lapin Vapaa-ajankalastajat ry:n 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 ahven, kalastustavoista sallitaan vain pilkkionginta yhdellä vavalla.  
 
6§  
Kilpailuvälineenä saa käyttää yhtä (1) vapaa ja siinä yhtä (1) siimaa kerrallaan. 
Sivuperukkeiden käyttö on kielletty. Siimassa saa olla vain yksi (1) koukulla varustettu viehe ja 
syötti. Koukku ei saa olla kiinnitettynä pilkin ja vavan väliseen siimaan. Kiellettyjä ovat pilkit, 
joihin on kiinnitetty useampi kuin yksi (1) yksi- tai useampihaarainen koukku, poisluettuna 
tasapainopilkit, joissa sallitaan enintään kaksi (2) yksihaaraista kiintokoukkua ja rungon 
alapuolella oleva yksi- tai useampihaarainen irtokoukku, joka saa olla kiinnitettynä tasapainon 
vatsalenkkiin korkeintaan yhdellä renkaalla tai hakasella. Lisäpainojen käyttö on sallittu, mutta 
painojen tulee sijaita koukun yläpuolella. Mormyska rinnastetaan koukkuun.  
 
7§  
Kaikki syötit, kuten hajustetut syöttitahnat, madot, toukat, hyönteiset ja katkaravut, ovat 
sallittuja. Syötin on oltava koukussa. Kaikenlaisten muiden houkuttimien käyttö, kuten 
jauheiden, ryynien, mäskipallojen, valonlähteiden ja syöttien pudottaminen veteen, on kielletty.  



 
8§  
Jokaisella kilpailijalla on oltava mukanaan jäänaskalit. Jääkairan terien ja nostokoukun kärjen 
on oltava suojattuina lähtö- ja punnitusalueella sekä siirtymisten aikana.  
Kilpailupaikalla jääkairaa on säilytettävä pystyyn kairattuna. Nostokoukulla saa nostaa vain 
kilpailuvälineellä saadun kalan.  
 
9§  
Kilpailualueella pilkkiminen on kielletty kahtena kilpailupäivää edeltävänä vuorokautena 
kilpailun alkamiseen saakka. Kaikenlaisten varusteiden vieminen kilpailualueelle etukäteen 
ennen kilpailua on kielletty. Jokaisen kilpailijan tulee huolehtia varusteistaan, kaloistaan ja 
roskistaan siten, ettei kilpailualueelle jää mitään kilpailun jälkeen.  
 
10§  
Kilpailussa liikutaan jalan. Tuomarineuvosto voi myöntää liikuntarajoitteisille, ja olosuhteiden 
niin vaatiessa myös muille, poikkeusluvan myös muunlaiseen liikkumiseen ja kilpailualueelle 
kuljettamisen.  
 
11. §  
Kaikenlaisten polttomoottoristen jääkairojen käyttö on kielletty. Elektronisten apulaitteiden 
käyttö on sallittu.  
 
12.§  
Toisen kilpailijan avustaminen kilpailutilanteessa kilpailun aikana on kielletty. Alle 12vuotiaalla 
tulee olla etukäteen nimetty tukihenkilö. Tukihenkilö saa kairata reiän sekä avustaa syötin 
kanssa ja kalan irrottamisessa, mutta tukihenkilö ei saa osallistua ko lapsen pilkkikilpailuun.  
 
13.§  
Siirtymiset ja kalastus aloitetaan ja lopetetaan äänimerkeillä. Siirtymäaika kilpailualueelle on 
noin yksi (1) tunti. Kilpailuaika on neljä (4) tuntia. Siirtymäaika kilpailualueelta punnitusalueelle 
on yksi (1) tunti, jonka kuluessa kilpailijan on saavuttava punnitusalueelle. Punnitusalueen 
sulkemisen jälkeen punnitusalueelle saapuneiden kilpailijoiden saalista ei punnita. Siirtymis- ja 
kilpailualueelta poistuminen ilman valvojan lupaa aiheuttaa hylkäyksen. Kilpailun järjestäjä voi 
antaa edellä mainituista siirtymä- ja kilpailuajoista, sekä muita näistä säännöistä poikkeavia 
määräyksiä.  
 
14.§  
Pilkkiminen kilpailualueen ulkopuolella on kielletty. Reiän kairaaminen ja pilkkiminen (ellei 
toisin ole määrätty) viisikymmentä (50) metriä lähempänä aurattuja tai merkittyjä jääteitä sekä 
virallisesti merkittyjä pyydyksiä on kielletty. Kiellon rikkoja on velvollinen, kilpailusta pois 
sulkemisen lisäksi, vaadittaessa maksamaan uuden tien aukaisemisen. Reiän kairaaminen ja 
pilkkiminen viisi (5) 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.§  
Kilpailijan on noudatettava hyviä kalastustapoja. Kilpailijan tulee ottaa muutkin saamansa kalat 
kuin kilpailukalat. Saaliskalojen tappaminen heti pyydystämisen jälkeen on suositeltavaa. 
Alamittaiset kalat on vapautettava.  
 
16.§  
Muut kuin kilpailukalat on punnitusalueella oltava erillään kilpailukaloista. Mikäli muita kaloja 
punnituksessa tavataan, saalista ei punnita ja tulos hylätään. Kalastusasetuksen 19  
§ määräämiä alamittoja pienemmän kalan tuominen punnitusalueelle aiheuttaa 
kilpailusuorituksen hylkäämisen. Punnitustulos ilmoitetaan grammoina.  
 
 



17.§  
Kilpailukortti on palautettava henkilökohtaisesti punnitsijoille kilpailun päätyttyä. Kilpailun 
keskeytyessä kilpailukortti on palautettava valvojille. Kilpailukortin palauttamatta jättäminen 
aiheuttaa etsintätoimet. Kilpailija, joka kilpailukortin palauttamisen laiminlyönnillä aiheuttaa 
aiheettoman etsintätoimen, on korvausvelvollinen. Joukkueen tulos hyväksytään vain, kun 
kaikki joukkueen jäsenet ovat palauttaneet kilpailukorttinsa.  
 
18.§  
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 kilpailukalan saanut. 
Joukkuetulokseksi lasketaan joukkueen jäsenten yhteissaalis.  
 
19.§  
Kilpailun ylin päätösvalta on tuomarineuvostolla, johon kuuluu Lapin Vapaa-ajankalastajat ry:n 
nimeämä (1) puheenjohtaja, yksi (1) kilpailun järjestäjän nimeämä edustaja sekä näiden 
arpoma yksi täysi-ikäinen (1) kilpailijoiden edustaja. Tuomarineuvoston päätöksistä ei voi 
valittaa.  
 
20.§  
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.  
 
21.§  
Kilpailua koskevat vastalauseet eli protestit tulee jättää kirjallisena tuomarineuvostolle 
kilpailutoimistoon viidentoista (15) minuutin kuluessa punnituksen päättymisestä. 
Protestimaksu on osallistumismaksun suuruinen. Maksu palautetaan vastalauseen ollessa 
aiheellinen.  
 
22.§  
Näitä sääntöjä ja määräyksiä rikkonut kilpailija voidaan hylätä. Hylkäyspäätöksen tekee 

tuomarineuvosto asianomaisten kuulemisen jälkeen. Joukkueen jäsenen hylkääminen 

aiheuttaa koko joukkueen hylkäämisen. 


