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Kultakoukku Jigaus -kisa 2018, säännöt 
 

Ilmoittautuminen ja maksut 

Kilpailun osallistumismaksu on 50 € / venekunta, jossa saa olla yhteensä kolme kalastajaa. 
llmoittautumiset maksetaan kilpailupäivään asti FLF ry:n tilille FI37 4108 0010 3848 27 (viestiksi 
kipparin nimi, jollei ole suoraan maksaja). Ilman ennakkoilmoittautumista kilpailumaksu 
kilpailupaikalla käteisellä maksettaessa on 60 € / venekunta. 

Kippari, 1. ja 2. varakippari tulee nimetä ilmoittautumisen yhteydessä, eikä nimettyjä henkilöitä ole 
mahdollista vaihtaa kesken kisan. Erillistä kuljettajaa ei saa olla veneessä kalastajia varten. Kalastajat 
esittävät kuitin kalastonhoitomaksun suorittamisesta kalastuksenvalvojakortilliselle tuomarille 
kilpailupaikalla kilpailumateriaalien noutamisen yhteydessä.  

Aika 

Kalastuskilpailu järjestetään Tervon Lohimaassa lauantaina 18.8.2018 klo. 10 - 16 välisenä aikana. 

Ennen ja jälkeen kisa-ajan käytössä on 30 minuutin siirtymät, joiden puitteissa myös veneiden tulee 
olla takaisin laiturissa kisakeskuksessa. Siirtymiin varattuina aikoina kalastus on kielletty. 

Kilpailua edeltävä kipparikokous, jossa käydään läpi säännöt ja mahdolliset ajankohtaiset 
tiedonannot pidetään klo 9:15 kilpailukanslian läheisyydessä. Kisa-alueelle saa alkaa siirtyä heti, kun 
tuomarit ovat antaneet siihen luvan. 

Veneet, varusteet ja miehistö 

Kilpailijat osallistuvat kisaan vapaaehtoisesti ja omalla vastuullaan. Kilpailijat saavat 
ilmoittautumisen yhteydessä kilpailijanumeron, jota käytetään avuksi kilpailijoiden tunnistamisessa. 

Vesillä on noudatettava meriteiden sääntöjä. Toinen kilpailuvene on ohitettava niin, ettei siitä 
aiheudu haittaa kalastukselle eli käytännössä vähintään 50 metrin päästä. 

Myös kalastus 30 metriä lähempänä toista venettä on kielletty, vaikka toinen venekunta antaisi 
siihen itse luvan. 

Kilpailuun osallistuvilla 18 – 64 - vuotiailla tulee olla kalastonhoitomaksu maksettuna. Kilpailun 
osallistumismaksu oikeuttaa kalastamaan kilpailualueella sääntöjen määräämin välinein ja ehdoin 
(ja velvoittaa noudattamaan kuhan 45 cm alamittaa). 

Pelastus- tai paukkuliivejä tulee pitää yllä kisan aikana. Jos kelluntavälineitä ei ole edes mukana 
veneessä, venekunta hylätään. 

Tuomaristo voi tarkastaa veneet ennen ja jälkeen kilpailun.  
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Kalastusvälineet 

Vain keinotekoiset vieheet ovat sallittuja. Luonnonmateriaaleista tehty perho ja luonnonkemikaaleja 
vastaavilla aineilla hajustettu jigi lasketaan vieheeksi. Matojen, syöttitahnojen, täkykalojen, taikinan, 
toukkien ja kaikkien vastaavien luonnollisten syöttien käyttö on kielletty. 

Jigaaminen ja heittokalastus on sallittu kisoissa. Muut kalastuksen muodot, kuten onkiminen, 
pilkkiminen, uistelu, rokastus, tuulastus ja niin edelleen ovat kiellettyjä. Vertikaalijigauksen tulee 
tapahtua asianmukaisilla varusteilla, eli ei esimerkiksi kevennetyllä tasurilla ja pilkkivavalla. 

Veneessä saa olla rajaton lukumäärä vapoja kalastusvalmiina, mutta kalastuksen aikana saa käyttää 
vain yhtä vapaa per kalastaja. 

Kaikenlainen uistelu tms. on kielletty, ja siitä seuraa automaattinen hylkääminen kisoista. 
Vertikaalijigaus on sallittu myös ajelehtivasta veneestä mutta ei moottorilla liikuttaessa. Moottorilla 
saa pitää venettä paikoillaan (taivasankkurin käyttö on ok). 

Kilpailualue 

Kilpailualueena toimii Koskiveden ja Tervonsalmen alue. Kilpailijat saavat mukaansa paperisen 
kartan, johon merkityllä kalastusalueella on lupa kalastaa ja joka toimii kisa-alueena. Jos venekunta 
kalastaa karttaan merkityn alueen ulkopuolella, venekunta hylätään. 

Treenauksessa kisoja varten kalastajilla tulee olla kalastonhoitomaksu suoritettuna. Valvontaa 
suoritetaan alueella etukäteen, ja jos venekunta kalastaa luvatta, menettää se oikeuden osallistua 
Kultakoukku -kisaan. 

Kilpailukalat ja saaliskalojen ilmoittaminen 

Venekunta, jolla on suurin saaliin yhteispituus, voittaa kisan. Kisatulokseen hyväksytään 1 hauki, 2 
kuhaa ja 3 ahventa. Kuhan alamitta on 45 cm. 

Paremmuusjärjestys riippuu ainoastaan saaliin yhteispituudesta. Kisassa ei siis tarvitse saada kuutta 
kalaa, vaan voittaja voi olla esimerkiksi se, joka pyytää suuren hauen, yhden kuhan ja kolme isoa 
ahventa. 

Alamittaisia kaloja ei hyväksytä kisatulokseen. Alle 42 cm mittainen kuha on vapautettava oli kala 
elävä tai kuollut.  

Kaikki vaurioitumattomat kalat on vapautettava välittömästi kuvauksen jälkeen. Verta vuotava tai 
muuten selvästi vaurioitunut laillisesti otettavissa oleva kala on kuitenkin otettava saaliiksi ja 
tapettava välittömästi. Muiden kuin kilpailulajien osalta noudatetaan voimassa olevia säännöksiä. 

Kalojen mittaus tapahtuu erikseen jaettavan mittalaudan avulla, jossa kala mitataan oikea kylki 
mittalautaan päin (eli vasen kylki kuvaan päin). Kuvassa tulee näkyä SELVÄSTI kala siten, että sen 
kuono on mittalaudan päätä vasten ja yhteen puristettu pyrstö asteikkoa vasten. Pituuden on oltava 
mahdollista tarkastaa valokuvasta / pituudeksi kirjataan kuvassa näkyvät täydet sentit. Kisaan 
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hyväksytään täyden senttimäärän ylitys (eli ei 52,6 cm, vaan 52 cm). Jos kisaajilla on sama tulos, 
viimeisimmän kalan aiemmin saanut nousee edelle tuloksissa. 

Jos kilpailijoilla on sama kalojen yhteispituus kilpailutuloksessa, paremmuuden ratkaisee se, kumpi 
venekunta on aiemmin saanut kaikki ko. kalat saaliiksi ja lähettänyt kuvat tuomaristolle. 

Kilpailukuva kalasta lähetetään heti kuvauksen jälkeen tuomaristolle multimediaviestinä tai  
WHATSAPP –sovelluksessa (numeroon 0500-443290 ellei muuta ilmoiteta). Jos ei ole käytettävissä 
älypuhelinta, tiedot voi lähettää tekstiviestinä ja toimittaa kuvat kisan jälkeen digikameralta 
tuomaristolle. Kuvasta tule näkyä: kalalaji, pituus, jaettava mittalauta sekä kilpailunumero. Viestiin voi 
laittaa itse katsotun senttimäärän. 

Kilpailijan vastuulla on, että hänellä on mukana asianmukainen puhelin, jolla voi lähettää kuvia tai 
tekstiviestejä tuomaristolle kisan aikana. Epäselvissä tilanteissa, kuten jos puhelimissa ei ole 
yhteyttä lähettää kuvia, puhelin tulee tuoda tarkastettavaksi kuvien osalta heti, kun venekunta on 
saapunut rantaan tuloksen kirjaamiseksi. 

Valvonta 

Kisoissa kiertää yksi valvontavene, jonka puhelinnumero on: 0400 673 565 / Antti Tulila 

Tuomariston, jolle kuvat lähetetään, puhelinnumero on: 0500 443 290. 

Epäselvissä tilanteissa, jotka liittyvät kisa-alueeseen, kalan mittaamiseen tai sääntöihin, kilpailijan 
tulee olla yhteydessä tuomareihin. 

Jokaisen edellä mainitun säännön rikkominen johtaa hylkäämiseen, joten järjestäjä toivoo, että 
kilpailijat tutustuvat sääntöihin huolellisesti. Poikkeustilanteessa tuomarit voivat ennen kisan alkua 
muuttaa näitä sääntöjä tai tarkentaa niitä kipparikokouksen yksimielisellä päätöksellä. 
Protestimaksu on 100 €, joka jää järjestäjille, mikäli protesti ei mene läpi. Räikeissä 
sääntörikkomuksissa venekunta menettää oikeuden ottaa osaa Kultakoukku -kisaan 
tulevaisuudessa. 

Muut huomioitavat seikat 
 

Kalastuskilpailupalkintojen verotuskäytäntö on valitettavasti kiristynyt, ja järjestäjä on velvollinen 

ilmoittamaan verottajalle kilpailijoiden saamat käyttöarvoltaan yli 100 euron palkinnot. Tulkitsemme 

sääntöä niin, että palkinnon käyttöarvon tulee ylittää 100 euroa per joukkueen jäsen. Yleisesti tavaroiden 

jälleenmyyntiarvo on enintään puolet palkinnon ohjeellisesta vähittäismyyntihinnasta.  Käytännössä tämä 

tarkoittaa, että kilpailun voittajavenekunnan tiedot voidaan ilmoittaa verottajalle, ja jokainen kilpailija on 

itse vastuussa vastaavien verovähennyskelpoisten kulujen ja palkinnon arvon ilmoittamisesta omassa 

verotuksessa.  Pahoittelemme verottajan järjenvastaisia vaatimuksia. 

Lisätietoja esim: https://www.vapaa-ajankalastaja.fi/kilpailut/kilpailumaksut/ 

Kilpailijat eivät saa olla selvästi päihtyneinä kisan aikana ja heidän tulee noudattaa yleistä lakia 
merenkulkuun liittyen. Puhallutuksia hoitaa tarvittaessa toimitsijat rantaan tultaessa ja nimetty 
kippari osuu luonnollisesti tähän tarkastukseen. Kisassa saa pitää hauskaa, mutta alkoholi voi tulla 
mukaan vasta palkintojen jakoon ja loppubileisiin! 
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Ranta-asutusta ei saa häiritä, eikä kilpailija saa kalastaa lähempänä kuin 50 metriä rannasta, jossa on 
asutusta. 

Järjestäjällä on oikeus tehdä sääntöihin tarpeellisia muutoksia siten, että kaikki kilpailijat ovat 
hyvissä ajoin ja viimeistään kipparikokouksessa tietoisia niistä. 

Kipparikokous pidetään 15 min ennen kuin siirtymälle saa lähteä ja siinä tiedotetaan yleisesti 
säännöistä sekä niihin voidaan tehdä vielä muutoksia ja tarkennuksia. Tuomarit pidättävät kaikki 
oikeudet sääntöjen muutoksiin. 

Yhteistyössä mukana:     
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karttapohja perustuu Maanmittauslaitoksen maastotietokantaan 2017 

Kisa-alue  

 


