ViVan Kilpa-cup 2014
Säännöt
1 § Kilpailu on avoin kaikille allaolevat säännöt hyväksyville.
2 § Kilpailu käydään viiden osakilpailun sarjana, joista huonoin tulos jätetään
huomioimatta lopputuloksiin.
Kilpailussa on yksi sarja. Naisten saaliin paino kerrotaan kertoimella 1,2 ja nuorten 1,5.
Osakilpailujen palkinnot jaetaan sektoreittain, vähintään puolet osallistujista palkitaan.
3 § Kilpailijoiden tulee ilmoittautua kilpailupaikalla kilpailukutsussa mainittuun arvontaaikaan mennessä. Jos kilpailijalla ei ole mahdollisuutta olla paikalla arvonta-aikana,
hyväksytään myös sitova ilmoittautuminen puhelimitse jolloin järjestäjä arpoo paikan ko.
henkilölle.
4 § Ennen jokaista osakilpailua kilpailijat arvotaan kolmeen yhtä suureen sektoriin
(lohkoon). Kilpailijoiden paremmuuden ratkaisee saaliin paino siten, että kunkin sektorin
voittaja saa yhden (1) cup-pisteen, toiseksi tullut kaksi (2) cup-pistettä jne. Naisilla ja
nuorilla kaikessa tuloslaskennassa käytetään kertoimilla korotettuja painoja. Mikäli
samalla sektorilla useammalla kilpailijalla on saman painoinen saalis tai jäävät kalatta,
sijalukupisteet jaetaan. Kaikki kalatta jääneet saavat kyseessä olevan kilpailun
maksimipisteet. Kilpailun voittaa se henkilö, jonka pisteiden summa on pienin. Jos
pisteiden summa on useammalla sama, paremmuuden ratkaisee osakilpailusaaliiden
yhteispaino. Jos yhteispainokin on sama, paremmuuden ratkaisee suurin yksittäinen
osakilpailusaalis. Osakilpailutulostenkin ollessa sama, sijoitus ratkaistaan arvalla. Jos
osakilpailuja on käytynä vähemmän kuin neljä, lisätään kilpailijalle puuttuvan kilpailun
kohdalle cupin korkein pistemäärä+1.
5 § Kilpailijan on pysyttävä arvonnassa saamallaan paikalla koko kilpailun ajan. Onginta
on suoritettava omalta rajatulta kilpailupaikalta. Sama kilpailija voi saada koko cup
-kisassa vain yhden (1) reunapaikan.
6 § Kilpailija saa siirtyä arvonnan jälkeen kilpailupaikkaansa. Valmisteluaikana kilpailija
saa suorittaa onkipaikan luotaamisen, houkutinaineen valmistuksen ja muut kilpailun
vaatimat esivalmistelut. Kahlaaminen normaali saapassyvyyteen sallittu. Lavetin käyttö
on sallittu, mutta sen takimmaiset jalat on oltava kiinteällä maalla.
7 § Kilpailu aloitetaan ja lopetetaan ääni- tai valomerkkiin. Kilpailu voidaan keskeyttää
luonnonolosuhteiden niin vaatiessa (ukkonen, myrsky). Loppumerkin tullessa täytyy
kilpailuun hyväksyttävän kalan olla kokonaisuudessaan vedenpinnan yläpuolella.
Kilpailijan tulee saapua punnitukseen järjestäjän määräämässä järjestyksessä ja ajassa.
8 § Vapa- ja kelaongen käyttö on sallittu. Vedessä saa olla kerrallaan vain yksi (1)

yksihaaraisella koukulla, painoilla ja koholla varustettu onki. Siimassa olevienpainojen
määrä ei saa ylittää kohon kantavuutta. Ongittaessa saa painoista 10 % olla pohjalla
kuitenkin siten, että onkilaite pystyy vapaaksi laskettaessa kulkemaan virran tai tuulen
viemänä. Onkivavan maksimipituus 13 metriä.
9 § Syötteinä saa käyttää matoa, toukkaa, hyönteistä, siemeniä tms. luonnollista syöttiä,
poisluettuina kalat ja kalanpalat. Loiste- tai keinotekoisella massalla päällystetyt koukut,
mormuskat sekä keinotekoiset syötit ovat kiellettyjä.
10 § Houkutinaineen ja toukkien käyttö kalojen houkuttelemiseksi on sallittu.
Houkutinaineen enimmäismäärällä ei ole rajoituksia.
Kilpailun alussa on viiden (5) minuutin mittainen alkuhoukutteluaika, jonka aikana käsin
tehtyjen houkutinainepallojen koko on vapaa. Onkiminen on sallittua myös
alkuhoukutteluaikana.
Varsinaisen kilpailun aikana saa käyttää vain kevyttä houkuttelutapaa, jolloin
houkutinainepallot tulee tehdä vain yhdellä kädellä. Palloa ei saa tehdä painamalla
houkutinainetta esim. reittä tai ämpärin kylkeä vasten. Kevyen houkuttelutavan palloja ei
saa tehdä valmiiksi ennen kilpailun aloitussignaalia. Kalojen houkuttelu on sallittu käsin,
ritsalla kaksin käsin tai parttikuppia käyttäen.
Parttikuppia käytettäessä saa veden päällä olla vain yksi vapa kerrallaan. Houkuttelu on
sallittu vain oman kilpailupaikan alueella.
Kilpailun aikana käyttämättä jäänyttä houkutinainetta ei saa heittää veteen vaan se on
vietävä pois tai toimitettava järjestäjien osoittamaan paikkaan.
11§ Kilpailukaloiksi hyväksytään kaikki kalat, joiden pyyntiä laki ei muutoin kiellä.
Saaliskalat on säilytettävä joko elävinä sumpussa, tai puhtaassa kuivassa pussissa tai
astiassa. Veden, hiekan yms. aineen lisääminen saaliskalojen joukkoon on kielletty.
Kalan kuollessa sumppuun on se otettava pois ja laitettava puhtaaseen pussiin.
Muualta kuin suusta kiinnittynyt kala hyväksytään saaliskalaksi, mikäli sitä ei ole
tahallisesti kiinnitetty koukkuun ulkopuolelta.
Kilpailuun hyväksyttävän kalan tulee pysyä kilpailijan kilpailupaikan rajojen sisäpuolella
väsytyksen aikana.
Mikäli elävät kalat punnituksen jälkeen palautetaan takaisin vesistöön, on työ suoritettava
asiallisesti.
12 § Kilpailualueella onkiminen on kielletty kilpailua edeltävänä päivänä ja
kilpailupäivänä ennen kilpailua.

