
Lapinmestaruus moottoriuistelun säännöt 
 
1. § 
Lapin Vapaa-ajankalastajat ry:n vetouistelun Lapin mestaruuskilpailuun voi osallistua 
kaikki vetouistelun harrastajat. Kilpailuajankohdan ja osanottomaksun päättää Lapin 
Vapaa-ajankalastajat ry yhdessä kilpailun järjestäjän kanssa. Kilpailualueen ja kilpailuajan 
määrää kilpailun järjestäjä. 
 
2. § 
Lapin vetouistelumestaruudesta kilpaillaan seuraavissa sarjoissa: 
 
A)   venekuntakohtainen mestaruus, yksi (1) sarja 
 
B)   seurajoukkueiden mestaruus, jossa joukkue koostuu kolmesta etukäteen nimetystä 
venekunnasta. Jokaisen joukkueeseen kuuluvan venekunnan kipparin tai varakipparin on 
oltava saman ilmoittavan, Lapin Vapaa-ajankalastajat ry:een kuuluvan, seuran jäsen. 
 
3. § 
Lapin mestaruusmitalleilla (kulta, hopea ja pronssi), joita jaetaan enintään kaksi (2) 
kappaletta venekuntaa kohden, palkitaan kolme parasta venekuntaa ja joukkuetta, joiden 
kippari tai varakippari on Lapin Vapaa-ajankalastajat ry:n jäsenseuran jäsen. 
 
4. § 
Jokaisen kilpailuun osallistuvan tulee tuntea nämä säännöt, joita kilpailija sitoutuu 
noudattamaan osallistuessaan kilpailuun. Jokaisella kilpailuun osallistuvalla 18–64-
vuotiaalla tulee olla kuitti valtion kalastuksenhoitomaksun suorittamisesta (kalastuskortti). 
Jokainen osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan. 
 
5. § 
Venekuntaan voi kuulua enintään kolme (3) henkilöä. Tästä poikkeuksena ovat 
perhevenekunnat, joissa neljäntenä voi olla mukana alle 15-vuotias perheenjäsen. 
 
6. § 
Kilpailussa käytettävän veneen on oltava veneliikennelain ja -asetusten mukaisesti 
varustettuna. Veneiden ennakkotarkastus suoritetaan kilpailukohtaisesti. Pelastus ja 
ensiapupalvelusta huolehtii kilpailun järjestäjä. 
 
7. § 
Kipparikokous, johon jokaisen veneen kipparin on osallistuttava, pidetään ilmoitettuna 
aikana ennen kilpailun alkua järjestäjän ilmoittamassa paikassa. Kipparikokouksessa 
annetaan kilpailun virallinen aika, ilmoitetaan siirtymät ja annetaan näitä sääntöjä 
täydentäviä kilpailukohtaisia määräyksiä. 
 
8. § 
Kilpailukortti ja kilpailutunnukset annetaan venekunnan kipparille ennen kilpailun 
alkamista. Jokaisen venekunnan on palautettava kilpailukorttinsa määräaikaan mennessä 
kilpailun valvojalle punnituspaikalle tai kilpailutoimistoon. Kilpailukortin palauttamatta 
jättäminen aiheuttaa etsintätoimet. Kilpailukortin palauttamisen laiminlyönnistä 
aiheutuneesta aiheettomista etsintätoimista on venekunnan kippari korvausvelvollinen. 
 



9. § 
Kilpailukartta, johon on merkitty kilpailualue, punnituspaikka ja rantautumispaikat, 
annetaan venekunnan kipparille ennen kilpailun alkamista. Kilpailun aikana venekunta ei, 
muutoin kuin hätätapauksessa, saa ilman valvojan lupaa kohdata toista venettä eikä 
poistua kilpailualueelta eikä rantautua muualle kuin merkityille rantautumispaikoille. 
Kilpailusuorituksen päätyttyä venekunnan on palattava suoraan punnitusalueelle 
kipparikokouksen määräysten mukaisesti. 
 
10. § 
Kilpailijat aloittavat siirtymäajon kilpailualueelle järjestäjän määräämällä tavalla. Siirtymän 
alettua kilpailija ei saa laskea veteen vieheitä, plaanareita eikä mitään kalastuksessa 
tarvittavia apuvälineitä ennen kuin kilpailuajan alettua kilpailualueella. 
 
11. § 
Pyyntitavoista on sallittu vain vetouistelu. Venekuntakohtaisen vapamäärän määrää 
kilpailun järjestäjä. Vapaa kohden pyynissä saa kerrallaan olla yksi (1) koukullinen viehe. 
Viehettä ei saa heittää veteen, ns lirkkiminen on kielletty. 
 
12. § 
Kilpailukalat ja niiden kilpailualamitat määrää kilpailun järjestäjä. Kalat mitataan leuan 
kärjestä yhteen puristetun pyrstön kärkeen. Kalat, jotka alittavat järjestäjän määräämän 
kilpailualamitan hylätään. Kalastusasetuksen 19 § määräämiä alamittoja pienemmän kalan 
tuominen punnitukseen aiheuttaa kilpailusuorituksen hylkäämisen. 
 
13. § 
Kilpailukalojen kilpailupaino saadaan kertomalla punnitustulos lajikohtaisilla kertoimilla. 
Kertoimet määrää kilpailun järjestäjä. 
 
14. § 
Saavuttuaan punnitusalueelle kilpailijan on välittömästi tuotava saaliinsa punnituksen 
valvojille. Kalat punnitaan suolistettuina, kidukset kalassa. Kilpailija voi kuitenkin mitata ja 
punnita kalansa perkaamattomana ennen varsinaista kilpailupunnitusta. Punnitusalueella 
on kalojen perkausmahdollisuus. Kilpailijan on kuittauksellaan hyväksyttävä punnitustulos. 
 
15. § 
Kilpailun voittaa venekunta, jonka saaliin kilpailupaino on suurin. Mikäli kahdella tai 
useammalla venekunnalla on sama kilpailupaino, ratkaisee palkintosijojen paremmuuden 
suurin kala ilman kertoimia. Mikäli tämäkin on sama, ratkaisee paremmuuden toiseksi 
suurin kala jne. Mikäli paremmuutta ei näin saada selville, kippareista nuorempi asetetaan 
paremmaksi. Tasatilanteissa muut sijat ratkaisee arpa. 
 
16. § 
Kilpailun ylin päätösvalta on tuomarineuvostolla, johon kuuluu Lapin Vapaa-ajankalastajat 
ry:n nimeämä (1) puheenjohtaja, kaksi (2) kilpailun järjestäjän nimeämää edustajaa sekä 
näiden arpoma yksi (1) kilpailijoiden edustaja. Tuomarineuvoston päätöksistä ei voi 
valittaa. 
 
17. § 
Kilpailun valvontaa suorittavat erilliset valvontaveneet sekä rantautumispaikkojen ja 
punnituksen valvojat. Kilpailijoiden on noudatettava valvojien ohjeita ja määräyksiä. 



 
18. § 
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. 
 
19. § 
Näitä sääntöjä tai kipparikokouksen antamia määräyksiä rikkonut venekunta voidaan 
hylätä. Hylkäyspäätöksen tekee tuomarineuvosto asianomaisten kuulemisen jälkeen. 


