
LAPIN  VAPAA-AJANKALASTAJAT ry:n KESÄONGINTAMESTARUUSKILPAILUN 

SÄÄNNÖT. 
 
 

1§ Lapin Vapaa-ajankalastajat ry:n kesäongintamestaruuskilpailut ovat avoimet 
kaikille alan harrastajille. Kilpailussa kilpaillaan seuraavissa sarjoissa Lapin Vapaa-
ajankalastajat ry:n kesäongintamestaruuksista: 

 
a)  henkilökohtaisista mestaruuksista 

- miesten sarjassa 18-59 vuotiaat 
- miesveteraanien, 60 vuotta täyttäneet 
- naisten sarjassa 18-59 vuotiaat 
- naisveteraanien, 60 vuotta täyttäneet 
- alle 18-vuotiaiden sarjassa  
- alle 16-vuotiaiden sarjassa 
- alle 12-vuotiaiden sarjassa 
 

b) joukkuemestaruuksista Lapin Vapaa-ajankalastajat ry:n kuuluvien seurojen 
kesken. Kolmehenkisin (3) joukkuein, joiden tulee koostua ko. henkilökohtaisten 
sarjojen kilpailijoista. Joukkueiden osallistumismäärää ei rajoiteta. Kilpailuun 
etukäteen nimetyn joukkueen tulee olla täysilukuinen. Kaikkien joukkueen 
jäsenten on henkilökohtaisesti palautettava kilpailukorttinsa punnitsijoille 
kilpailun päätyttyä, muuten joukkuetulosta ei hyväksytä. (Joukkue voi olla esim. 
1 miesten sarjasta, 1 naisten sarjasta, 1 alle 12-vuotiaiden sarjasta.) 

 
2§ Henkilökohtaisista- ja joukkuemestaruuksista kilpailevat kaikki kilpailuun 

ilmoittautuneet kilpailijat/joukkueet. Mestaruus ja joukkuemestaruus ja mitalit 
voidaan antaa vain Suomen kansalaiselle, Lapin Vapaa-ajankalastajat ry:n 
jäsenseuran jäsenelle. 

 
3§ Lapin Vapaa-ajankalastajat ry vahvistaa vuosittain kilpailun osanottomaksut. 

 
4§ Kilpailupaikan leveyden tulee olla vähintään viisi (5) metriä. Numeroidut 

kilpailupaikat arvotaan ennen kilpailun alkua. Arvotulla kilpailupaikalla saa onkia 
vain yksi (1) henkilö. Kalastaminen kilpailualueella on kielletty 24 tunnin aikana 
ennen kilpailua. Kilpailualueella on osanottajien käyttöön varattava vaihtopaikkoja, 
joita tulee olla vähintään 10% osanottajien määrästä. 

 
5§ Kilpailuaika on neljä (4) tuntia kaikissa sarjoissa. Kilpailijat saavat siirtyä arvotuille 

kilpailupaikoilleen lähtöluvan saatuaan ja laittaa välineensä kuntoon, mutta 
kalastusta ei saa aloittaa ennen kilpailun aloitusmerkkiä. 

 
6§ Kilpailijan on aloitettava kilpailu omalla paikallaan. Viidentoista (15) minuutin 

kuluttua kilpailun alkamisesta annettavan merkin jälkeen kilpailijalla on oikeus 
siirtyä vaihtopaikalle tai toisen kilpailijan hylkäämälle paikalle. Kahlaaminen on 
sallittu polveen saakka.  

 
7§ Kilpailija ei saa käyttää muuta pyyntivälinettä kuin yhtä yhdellä yksihaaraisella 

koukulla, koholla ja painoilla varustettua ilman kelaa olevaa enintään 10 m pituista 
vapaonkea, jonka kärkiosaan kiinnitetty siima saa olla korkeintaan kaksi (2) metriä 
vapaa pitempi. Varavälineitä saa olla mukana. Haavin ja koukun käyttö kalan 
ylösnostamiseen on sallittu. Koukussa saa käyttää syöttinä luonnollista matoa, 
toukkaa, hyönteisiä tai taikinamassaa. Koukun päällystäminen loistemassalla on 



kielletty.(värikoukun käyttö kielletty) Syöttien heittäminen veteen on kielletty. 
(Mäskääminen on kielletty.) 

 
8§ Kalastus lopetetaan loppumerkkiin ja kilpailijoiden on oltava punnituspaikalla 

järjestäjän määräämän ajan kuluessa (viimeistään 30 min. kuluttua). 
 

9§ Kilpailukaloiksi hyväksytään kaikki lain sallimat kalat. Saaliiksi saatu kala 
suositellaan tapettavaksi välittömästi ennen talteenottoa. Punnitukseen tulevat 
kilpailukalat on tarkastettava ennen virallista punnitusta (esim. käyttö seulalla). 

 
10§ Kilpailijoiden paremmuuden ratkaisee saaliin paino. Jos se on henkilökohtaisten 

kilpailusarjojen mitalisijojen kohdalla sama. lasketaan kalojen lukumäärä ja 
lukumääräisesti eniten kaloja saanut on näistä paras. Kalojen lukumääränkin 
ollessa sama jaetaan mitalisija sekä jätetään seuraava(t) sija(t) jakamatta. Muiden 
kuin mitalisijojen kohdalla saaliin painon ollessa sama, sijoitus ratkaistaan arvalla. 
Joukkueiden paremmuuden ratkaisee niiden jäsenten saaman saaliin yhteispaino. 
Jos se on sama, paremmuuden ratkaisee joukkueessa olevan yksittäisen kilpailijan 
suurin punnitustulos. 

 
11§ Kilpailualueella on juopuneena esiintyminen sekä häiritsevä käyttäytyminen 

kielletty. Näiden kilpailusääntöjen rikkominen aiheuttaa ko. kilpailijan sekä 
kilpailujoukkueen suorituksen hylkäämisen. Päätöksen hylkäämisestä tekee 
tuomarineuvosto 

 
12§ Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan. 

 
13§ Kilpailua koskevat vastalauseet tulee jättää kirjallisina tuomarineuvostolle 15 

minuutin kuluessa punnituksen päättymisestä. Tuomarineuvoston asiasta 
tekemästä päätöksestä ei voi valittaa. 

 
14§ Lapin Vapaa-ajankalastajat ry nimeää tuomarineuvoston. Tuomarineuvoston 

apuna valvontatyön suorittajina toimivat kilpailun järjestäjän nimeämät henkilöt. 
Tuomarineuvoston muodostaa kolme (3) jäsentä: Lapin Vapaa-ajankalastajat ry:n 
nimeämä, joka toimii puheenjohtajana, yksi (1) kilpailun järjestäjän nimeämä 
edustaja, aikuisten sarjasta yksi (1) kilpailijoiden edustaja, joka arvotaan 
ilmoittautuneista kilpailijoista. 
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