STREET FISHING
KAJAANI
LINNANVIRRALLA 4.6.2019 KLO 17 - 20

Kilpailun idea:
Kilpailu käydään kaksi henkisin joukkuein. Kisassa mitataan neljä pisintä kalaa
(huom. 1 / laji!) Yhteispituus ratkaisee voittajat. Kalastaa saa millä tahansa
lainsallimalla vapakalastusmenetelmällä. 18–64 v kilpailijoilla, jotka kalastavat
heittämällä viehettä, tulee olla kalastonhoitomaksu suoritettuna. Kalat voidaan
ilmoittaa myös kuvaamalla. Tarkemmat säännöt käydään läpi aloituksessa klo
16.45 Rantapuiston heittolaiturilla.Osallistumismaksut(/hlö): Alle 18-v 0 €, SVK:n
jäsenet 10 €/joukkue, muut 20 €/joukkue. Kolme parasta joukkuetta palkitaan
tavarapalkinnoin.
Lisätietoja antaa kalastuksenohjaaja Matti Kulju puh. 050-3697667.

Street fishing Kajaani säännöt
1.

Kisa käydään Linnanvirralla (karttaliite)

2.

Sallitut välineet heittokalastusvälineet (uistin, jigi tai perho)
ja mato-onki karttaan merkatulla alueella torin rannassa.

3.

Kisa-aika on ti 4.6.2019 klo 17-20. Ei siirtymäaikoja. Ennen
lähtöä pidetään kaikille yhteinen sääntöjen kertaus klo 16.45

4.

Kisassa on vain yksi sarja, jossa kisataan 2-henkisin joukkuein. Jokainen alle 18-v kilpailija
(syntynyt 2001 tai myöhemmin) saa 5 cm hyvitystä joukkueensa eduksi.

5.

Kisassa mitataan 4 pisintä kalaa (1 / kalalaji) -yhteispituus ratkaisee (tasatilanteessa pisin tai
tarvittaessa toiseksi pisin jne. kala ratkaisee voittajan).

6.

Joukkueen jäsenet kulkevat kisan ajan yhdessä jalkaisin (max. 20 m etäisyys)

7.

Kisakalat voi halutessaan vapauttaa (pitää kuvata).

8.

Kukin kala mitataan 0,5 cm tarkkuudella (pyöristys alaspäin, eli 37,4 cm = 37,0 cm). Kalojen
pituus mitataan leuan kärjestä yhteen puristetun pyrstöevän kärkeen.

9.

Kuvattavaa kalaa voi sen vahingoittumisen estämiseksi pitää aloillaan, mutta kalan lajin ja
pituuden tulee näkyä kuvasta luotettavasti. .

10. Alamittaisia kaloja ei lasketa kisatulokseen (kuha 45 cm, harjus 35 cm, taimen Linanavirralla 45
cm)
11. Muualta kuin suusta tarttuneita kaloja ei lasketa kisatulokseen.
12. Max. 3 vapaa mukana kisassa / kilpailija. Vain 1 vapa / hlö (jossa yksi viehe / koukku)
kerrallaan käytössä.
13. Kalastaminen on sallittua rannalta ja laitureilta.
14. Kolme kärkijoukkuetta palkitaan. Lisäksi voittajakaksikko saa vuodeksi käyttöönsä tittelin
”Kajaanin Kalakunkku" ja on tuloksellaan mukana kilpailemassa ”Vuoden katukalastaja” tittelistä.
15. Vuoden katukalastajiksi julistetaan syksyllä kaksikko, jonka voittotulos on vuoden 12:sta
kilpailusta paras.
16. Osallistumismaksut (/ hlö): Alle 18-v 0 €, SVK:n jäsenet 10 €/joukkue, muut 20 €/joukkue.
17. Näiden sääntöjen lisäksi noudatetaan lakia ja mahdollisia paikallisia kalastusrajoituksia.

