
Kilpailukutsu

Korvatunturin Kunkku 2017

Haluamme kutsua seuranne mukaan Korvatunturin Kunkku 2017 
perhokalastuskilpailuun Nuorttijoelle 9.-10.6.2017.

Järjestäjä:

Sallan Perhokerho ry

Kilpailukeskus:

Tulppion Majat

Kilpailun aikataulutus:

Kunkkukilpailu järjestetään La. 10.6.–17. 

Kilpailuaika on 4 tuntia, klo 12.00–16.00.(molemmissa päissä on 1,5 tunnin 
siirtymäaika)

Kilpailupuhuttelu pidetään klo. 10.00 Tulppion majojen pihalla. Siirtymä alkaa 
klo.10.30

Kilpailualue:

Nuorttijoki välillä Ainijärventien silta – Rajavyöhyke

Kilpailunsarjat:

Joukkuekilpailu (3 henkilöä/ joukkue)

Nuorten sarja. (Nuoria voi olla myös joukkueissa.)

Kilpailukalat:

Taimen  alamitta 50 cm

Harjus   alamitta 40 cm

Siika     alamitta 25 cm



Säännöt:

Kunkkukilpailussa noudatetaan herrasmies sääntöjä sekä – käyttäytymistä.

Kilpailussa käytetään perinteisiä perhokalastusvälineitä. 

Erillisten painojen käyttö perukkeissa on kielletty. Tehdastekoisia uppoavia perukkeita saa 
käyttää.

Haarallisia koukkuja ei saa käyttää. Perhon näkyvä painotus on kielletty, muutoin kuin 
kierteen tai kuulapään osalta. Suurin sallittu kuulapää on 4 mm.

Kerrallaan saa käyttää max. kolmea (3) perhoa.

Rikkeen tehnyt kilpailija hylätään.

Kilpailun paremmuus ratkaistaan kalojen pituuden mukaan siten, että pisimmän 
yhteenlasketun kalamäärän saanut joukkue voittaa. 

Mittauspaikalla kalojen mittaus tapahtuu siten, että kilpailija tuo saaliinsa mittauspaikalle, 
jossa järjestäjän nimeämät toimitsijat mittaavat kalan pituuden ja kirjaavat pituuden 
pöytäkirjaan. Mittauspaikalla ei ole mittaushetkellä muita kuin kalastaja ja toimitsijat. 
Alamittaisia kaloja ei mitata.

Alueella oleva 3:n lohikalan kiintiö / vrk ei ole käytössä kilpailun aikana. (erikoislupa)

Siirtymä aloitetaan järjestäjän merkistä klo 11.00. Mittauksessa oltava viim. klo. 17.30.

Mittauksesta myöhästynyt kilpailija hylätään.

Jokainen osallistuja huolehtii itse kalalupansa kuntoon. Lupia myydään 
kilpailukeskuksessa.

Osanottomaksu joukkueelle on 30€ ja nuorten sarjaan 10€.

Ilmoittautumiset otetaan vastaan paikan päällä.

Perjantain iltakilpailu eli Pikku-Kunkku

Perjantaina 9.6..2017 käydään 1,5 tunnin mittainen iltakilpailu klo 19.30–21.00

Iltakilpailuun ilmoittautuminen tapahtuu kilpailukeskuksessa klo 18.00 alkaen. 
Osallistumismaksu on 5 euroa, joka tulee maksaa käteisellä. Iltakilpailussa 
siirtyminen kalastuskohteeseen tapahtuu kävellen. 

Kilpailualueena on Tulppiojoki. Myös iltakilpailussa ratkaisee kalojen pituus.

Mittauksessa on oltava viim. klo 21.00. Myöhästyneet hylätään.

Iltakilpailussa alamitat ovat:

Harjus 35 cm; Taimen 50 cm ja Siika 25 cm



Majoitusta tarjoaa Tulppion Majat Ky

Tulppiontie 36, 98840 Ruuvaoja

Puh. +358 16 844 101

GSM +358 50 520 5164

Kilpailuista lisätietoa antaa Pasi Niskala 040 75 44 901


