
 

 

Orvis-CUP 2015 Perhokalastuskilpailu Kairijoella 8.8.-9.8. Samalla kilpaillaan SPK ry:n mestaruuksista. 

 

Sodankylän Perhokalastajat ry ja Kairijoen Eräkeskus Oy järjestävät yhteistyössä seitsämännet Orvis cup 

perhokalastuskilpailun Kairijoella. Kilpailukeskuksena toimii Kairijoen Eräkeskus.  

Kilpailussa kalastetaan kolme erillistä osakilpailua, joilla saatujen kalojen yhteispituus lasketaan yhteen 

voittajien löytämiseksi. Kilpailun jaksojen kalastusaika on jokaisella jaksolla 3 tuntia ja siihen lisätään 

alkuun ja loppuun siirtymäaikaa kilpailualueelle 45 min. 

 

Kilpailun aikataulu 

la 8.8. 

• ilmoittautuminen klo 08.00 – 09.00 

• kilpailun säännöt ja jaksojen arvonta 

• 1.  jakso  

siirtymäaika  09.10-09.55 

        kalastusaika 09.55– 12.55 

        siirtymä takaisin kilpailukeskukseen ja tulosten kirjaus 12.55 – 13.40 

• lepoa 

• 2. jakso 

 siirtymäaika 14.00-14.45 

 kalastusaika 14.45 -17.45 

 siirtymä kilpailukeskukseen 17.45 – 18.30. 

• sauna ja päivällinen ne tilanneille. 

 

su 9.8. 

• 3. jakso 

 siirtymäaika 8.15 – 9.00 

 kalastusaika 9.00 – 12.00 

 siirtymäaika takaisin kilpailukeskukseen 12.00 – 12.45 

 protestiaika 12.45-13.15. 

 palkintojenjako 13.  

 

Sarjat yleinen ja nuoret  

Kilpailukalat taimen, harjus, siika ja puronieriä  

Osanottomaksu yleinen 20€/hlö, nuoret 10€/hlö + kalastusluvat  

Ilmoittautuminen paikanpäällä la klo 08.00 – 09.00 

lisätietoja 0400 237 349 (Jukka Hirvonen/Kairijoen Eräkeskus)  

Janne Juusola 0408322207 (Sodankylän Perhokalastajat ry)  

 

Kilpailualue 

Alue1: Yläkairin sillan yläpuolinen suvanto autojen kääntöpaikka  - Eräkeskuksen Silta (pl lasten pooli ja 

Vasakönkään alue) 

Alue2: Eräkeskuksen silta- Aartoniva  lanssin tulipaikka. 

Alue3: kaikki Kairijoen sivupurot edellisten alueiden välillä. 

Kairijoella sijaitsevat Vasakönkään erityiskalastusalue (merkitty maastoon) ja lasten pooli eivät ole 

kilpailualuetta. 

 

 

 

 

 

 

Säännöt 



 

 

Kalastus tapahtuu perinteisin perhokalastusvälinein ilman heittopainoa. 

Perukkeessa ei saa käyttää erillistä painotusta. Painotetut tehdasperukkeet sallitaan. 

Kuulapäät perhoissa sallittu 4mm asti, ei isompia. 

Perhomäärä on rajattu kolmeen(3) perhoon kerrallaan, perhojen välinen etäisyys vähintään 50cm. 

Jokainen kilpailija huolehtii itse kalastuslupansa. 

Tasatuloksen sattuessa ratkaisee suurin kala järjestyksen. 

Autosiirtymissä on noudatettava suurta varovaisuutta. Kapeilla metsäautoteillä on myös muuta liikennettä. 

Kilpailussa noudatetaan perinteistä herrasmiessäännöstöä. 

Sääntöjen rikkominen tai epäurheilijamainen käytös johtaa kilpailijan hylkäämiseen. 

Jokainen kalastaa jokaisen kolmesta alueesta arvotussa järjestyksessä. 

 

Kilpailualue 

Alue1: Yläkairin sillan yläpuolinen suvanto autojen kääntöpaikka  - Eräkeskuksen Silta (pl lasten pooli ja 

Vasakönkään alue) 

Alue2: Eräkeskuksen silta- Aartoniva  lanssin tulipaikka. 

Alue3: kaikki Kairijoen sivupurot edellisten alueiden välillä. 

Kairijoella sijaitsevat Vasakönkään erityiskalastusalue (merkitty maastoon) ja lasten pooli eivät ole 

kilpailualuetta. 

 

Alamitat kilpailussa: 

Taimen 50cm 

Harjus 35cm 

Siika 25cm 

Nieriä 20cm 

 

Alamittaisten kalojen tuominen mittaukseen johtaa automaattisesti kilpailijan hylkäämiseen. Mittauksessa on 

oltava ajallaan. Myöhästyneen kilpailijan suoritus hylätään. Protestiaika on su 9.8. klo 14.45.-15.15 

 

Saaliskiintiötä koskevat rajoitukset ilmoitetaan puhuttelussa ennen kilpailua. 

 

SUOSITUS: Kipailija voi osallistua kilpailuun myös C&R menetelmällä jolloin tarvitaan 

kilpailupaikalta saatava mittakaukalo ja oma digi-kamera. Tarkemmat ohjeet kilpailun 

alussa. 

 

Kairijoen Eräkeskuksesta voi kysellä majoituksesta sekä ruokailuista. Asuntovaunupaikka 10€/vaunu/vrk.  

Ruokailuiden hinnat: Aamupala 10€ sekä Illallinen lauantaina 25€/hlö.(käristys+ muusi) varataan aamulla 

ennen kisaa. 

Järjestäjä ilmoittaa lauantai-aamuna mahd. kilpailua koskevista muutoksista . 

 

Kilpailussa on pääosin Orvis palkinnot 

Kilpailun pääpalkinto on ORVIS - vapa 


