KILPAILUSÄÄNNÖT PALJAKKA PILKIT 7.4.-9.4.2017
1 § Nimi: Paljakka Pilkit – 2017
2 § Kilpailupaikka:
Puolangan Kotilan kylä/ Paljakan kalastuspuisto / Rakennusjärvi, järjestäjän osoittama kilpailualue
3 § Järjestäjä:
Matkailuyhdistys Puolanka - Paljakka Ry
HUOM! UUTUUTENA KAHDEN PÄIVÄN KISALLA LASTEN JA NUORTEN SARJA ! Laste ja
nuorten sarja osallistuu samalla yleiseen sarjaan.
4 § Kilpailuohjelma:
Perjantai 7.4.2017 Lohipilkki Paljakan kalastuspuistossa klo 18:00 - 20:00 Osallistumismaksu 20
euroa.
Erillinen lohipilkkikilpailu, Paljakan rinteiden läheisyydessä, kalastuspuistossa (Paljakkatalon viereinen
lampi) Kilpailussa palkitaan 10 suurinta saalista. Lohipilkin odotusalue Paljakkatalon pihassa/lammen
rannoilla jään ulkopuolella (aluetta ei ole kokonaan liputettu, mutta odotusalueen rajat merkattu.)
Järjestä varaa mahdollisuuden laajentaa kilpailualuetta myös toiseen lampeen (vaunualueen vieressä)
mikäli osallistujamäärä kohoaa suureksi (yli 300 hlö) tällöin kisalampea on mahdollisuus vaihtaa
kesken kisan.
Molempiin lampiin on istutettu kirjolohta, samassa suhteessa lammen kokoon.
Lauantai 8.4.2017 SM-Sprinttipilkki rakennusjärvellä 12:00 - 12:45 Osallistumismaksu 10 euroa.
Erillinen erikoiskilpailu. Mukaan mahtuu 150 ensimmäistä ilmoittautujaa. Ilmoittautuminen sähköpostilla
tai jos tilaa on, erikoiskilpailuun ennättää ilmoittautua vielä jäälläkin. Sähköposti info@safarifinland.fi
Sijoitus kokonaissaaliin painon mukaan. Palkitaan Suomenmestari sekä hopea ja pronssisija. kts.
Erilliset SM-Sprinttipilkki kilpailusäännöt.
Lauantain pääkilpailu 8.4.2017 13:00-15:00 Osallistumismaksu 20 euroa. Perinteinen
pilkkikilpailu. Sijoitukset ja palkinnot päiväkohtaisen saaliin mukaan. Palkitaan 10 suurinta saalista.
Sunnuntain pääkilpailu 9.4.2017 klo 12:00-14:00 Osallistumismaksu 20 euroa.
Perinteinen pilkkikisa aikaisempien vuosien tapaan. Sijoitukset ja palkinnot päiväkohtaisen saaliin
mukaan. Palkitaan 10 suurinta saalista.
Lauantain ja Sunnuntain kisassa kilpaillaan kahden päivän suurimmasta saaliista. Yleisen sarjan
Voittaja saa 4 veto traktorimönkijän. Lasten sarjan voittaja saa lastenmönkijän ja nuortensarjan
voittaja saa laadukkaan kuvauskopterin.
Kahden päivän kisassa siis kilpaillaan myöa lasten ja nuorten sarjassa. Lasten ja nuorten sarja
osallistuu samalla yleiseen sarjaan.
5 § Siirtyminen kilpailualueelle
Kilpailijat saavat siirtyä kilpailualueelle merkkilaukauksen jälkeen. Kilpailijoiden on lopetettava kalastus
päättymismerkkiin. Päättymismerkin jälkeen saatuja kaloja ei punnita. . Tuomarineuvosto voi myöntää
liikuntarajoitteiselle poikkeusluvan myös muunlaiseen siirtymiseen alueelle.
6 § Kilpailualue
Puolanka (Paljakka) kalastuspuisto / Rakennusjärvi. Harjoittelukielto alkaa 13.3.2017 klo 9.00.
Kilpailualue on merkitty jäälle merkkinauhoilla. Varusteiden vieminen kilpailualueelle ennen kilpailua ja
varusteiden jättäminen kilpailun jälkeen on kielletty. Järjestäjä voi tarkistaa satunnaisesti kilpailijoiden
reppuja kilpailualueelle siirryttäessä.
7 § Kilpailukalalajit
Perjantain Lohipilkkikilpailussa kilpailukalana kirjolohi, lauantaina ja sunnuntaina kilpailukaloina ovat
ahven ja särki. Alamittaiset muut kalat palautetaan järveen järjestäjän toimesta.
Alamittaa ei ole.(ahven ja särki, kirjolohi) Saalistettu kala on välittömästi ilmoitettava järjestysmiehille
huutamalla kuuluvalla äänellä ”KALA”. Järjestysmiehet merkitsevät ja pakkaavat kalat sinetöityyn
pussiin. Kilpailijat tuovat
sinetöidyt saaliskalapussit punnitukseen. Kalansaalis jää järjestäjälle, myös lohipilkissä. Lohipilkissa
kalan saa punnituksen jälkeen itselle takaisin.
Merkkaamattomia kaloja ei punnita ! Mikäli useammalla
kilpailijalla kalasaaliin kokonaispaino on sama, painavimman kalan saanut voittaa. Palkintoihin
oikeuttava kala tutkitaan vilpin ehkäisemiseksi.
8 § Sarjat
Yleinen – sarja kaikissa kilpailuissa. Lisäksi kahden päivän kilpailussa lasten ja nuorten sarja. Nuorten
ja lasten sarjassa erilliset pääpalkinnot. Lisäksi he osallistuvat samalla yleiseen kilpailuun.
9 § Kilpailuvälineet
Kilpailijalla saa olla kerrallaan vain yksi (1) onki vedessä. Sallitut kilpailuvälineet ovat tasapainopilkki,
pystypilkki, yksi- tai monihaarainen koukku, mormuska rinnastetaan koukkuun. Muutoin välineiden ja
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syöttien osalta Paljakka Pilkissä sovelletaan SM-pilkin sääntöjä. Osallistuja huolehtii omista
turvavälineistä. (huomioikaa että tämä vuonna kun lohipilkki kisataan kalastuspuistossa niin kemialliset
syötit kuten syöttitahna, silikonipallot, kumimadot OVAT KIELLETTYJÄ kuten myös pohjaonki)
10 § Punnitus
Saaliskalojen punnitus tapahtuu kilpailun päätyttyä kilpailualueen välittömässä läheisyydessä
sijaitsevassa punnituspisteessä.
Sprinttikisan punnitus tapahtuu pääkisan aikana järjestäjän toimesta, joten sprinttikisaan osallistujat
ehtivät osallistua myös pääkisaan.
11 § Kilpailualueella käyttäytyminen
Kaikki kalat on tuotava järjestäjän määräämään paikkaan. Jätteiden jättäminen jäälle on ehdottomasti
kielletty. Välimatka toiseen kilpailijaan on vähintään kairanmitta. Toisen kilpailijan auttaminen
kilpailutilanteessa on ehdottomasti kielletty. Kuitenkin auttaminen reiän kairaamisessa sallitaan ja
lapsille myös syötin asettamisessa. Kilpailuaikana kairan on oltava jäässä pystyyn kairattuna.
Siirtymäaikana kairan terän on oltava aina suojattuna. Kaikuluotaimen ja muiden elektronisten
apuvälineiden käyttö on kielletty.
12 § Vastuu
Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuulla.
13 § Valituksen tekeminen
Vastalauseet jätetään kirjallisena tuomaristolle 15 minuutin kuluessa loppumerkistä. Tuomariston
päätöksestä ei voi valittaa.
Protestimaksu on 50 €. Protestimaksua ei palauteta.
14§ Palkinnon arvon mahdollinen ilmoittaminen verottajalle on palkinnon saaneen vastuulla.
SM-SPRINTTIPILKKI SÄÄNNÖT
1 § Suomen sprinttipilkki mestaruuskilpailut ovat avoimet kaikille pilkinnän harrastajille. Kilpailussa
kilpaillaan - yleisessä sarjassa
2 § Henkilökohtaisista mestaruuksista kilpailevat kaikki kilpailuun ilmoittautuneet kilpailijat, mutta
Suomen mestaruus voidaan myöntää vain Suomen kansalaiselle tai Suomessa vakituisesti asuvalle.
3 § Kilpailun järjestäjällä on oikeus rajoittaa osallistujien määrää haluamakseen.
4 § Pilkkiminen on jokamiehenoikeus. Pilkkijöiden ei tarvitse maksaa kalastuksenhoitomaksua.
Kilpailujen järjestäjällä on aina oltava kalavedenomistajan lupa.
5 § Kilpailuaika on yht 45 min kolmessa 15 minuutin jaksoissa ilman väliaikaa. Kilpailijat saavat siirtyä
kilpailualueelle vasta aloitusmerkin jälkeen. Varsinaisen kilpailun alkamis- ja päättymishetki osoitetaan
selvällä merkillä, samoin kuin kilpailualueen vaihto. Avannon tekoa ei voi aloittaa ennen kuin kilpailun
alkamishetken merkki on annettu sillä kairan terän tulee olla suojattu siihen asti. Kilpailijoiden on
lopetettava kalastaminen päättymismerkkiin. Myöhästyneiden kilpailijoiden saalista ei punnita. Kilpailun
aikana merkityltä kilpailualueelta poistuminen on kielletty.
6 § Kilpailualue on jaettu kolmeen selvästi merkittyyn alueeseen ja pilkkiminen tämän alueen
ulkopuolella on kielletty.
7 § Kilpailu tapahtuu siten että kilpailija pilkkii 15 min kilpailualueen osiossa ja vaihtaa toiseen
alueeseen vaihtomerkistä. Taas 15 minuutin päästä ilmoitetaan vaihto jolloin kilpailija siirtyy seuraavalle
pilkkialueelle. Kilpailijan tulee pilkkiä kilpailun aikana kaikilla kolmella alueella. Kairanterän tulee olla
suojattuna siirryttäessä alueelta toiselle. Toisen kilpailijan edellisillä kierroksilla tekemiä valmiita
pilkkireikiä saa käyttää.
8 § Kilpailualue on selvästi merkitty ja pilkkiminen tämän alueen ulkopuolella on kielletty. Varusteiden
vieminen kilpailualueelle ennen kilpailua ja varusteiden jättäminen kilpailualueelle kilpailun jälkeen on
kielletty. Toisen kilpailijan avustaminen kilpailutilanteessa kilpailun aikana on kielletty. Pilkkiminen ja
reiän kairaaminen kairan mittaa lähemmäksi toisen avantoa on kielletty ilman asianomaisen
suostumusta. Kilpailun aikana jääkairaa ei saa jättää lumelle tai jäälle makaamaan, vaan se on
kairattava pilkkimisen ajaksi pystyyn.
Harjoittelukielto järvellä alkaa 13.3. klo 9.00
9 § Kilpailija saa käyttää vain yhtä (1) onkea kerrallaan vedessä. Kiellettyjä ovat pilkit, joihin on
kiinnitetty useampi kuin yksi (1) yksi- tai useampihaarainen koukku, poisluettuna tasapainopilkit, joissa
sallitaan enintään kaksi (2) yksihaaraista kiintokoukkua ja rungon alapuolella oleva yksi- tai
useampihaarainen irtokoukku, joka saa olla kiinnitettynä tasapainon vatsalenkkiin korkeintaan yhdellä
renkaalla tai hakasella. Koukku ei saa olla kiinnitettynä pilkin ja vavan väliseen siimaan Lisäpainojen
käyttö on sallittu, mutta painojen tulee sijaita koukun yläpuolella. Mormuska rinnastetaan koukkuun.
Kaikki syötit ovat sallittuja, mutta syötin on oltava pilkin koukussa. Kilpailualueella on liikuttava jalan.
Tuomarineuvosto voi myöntää liikuntarajoitteiselle poikkeusluvan myös muunlaiseen liikkumiseen.
10 § Kilpailukalaksi hyväksytään kaikki alamitan täyttävät kalat, poislukinen taimen ja harjus.
11 § Kilpailijoiden paremmuuden ratkaisee saaliin paino.
12 § Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan.
13 § Kilpailualueella häiritsevä käyttäytyminen on kielletty.
14 § Näiden edellä esitettyjen kilpailusääntöjen rikkominen aiheuttaa ko. kilpailijan suorituksen
hylkäämisen. Päätöksen hylkäämisestä tekee tuomarineuvosto.
15 § Kilpailujen järjestäjä nimeää tuomarineuvoston. Tuomarineuvoston apuna valvontatyön suorittajina
toimivat kilpailun järjestäjän nimeämät henkilöt. Kilpailua koskevat vastalauseet tulee jättää kirjallisina
tuomarineuvostolle 15 minuutin kuluessa punnituksen päättymisestä. Tuomarineuvoston asiasta

2

tekemästä päätöksestä ei voi valittaa.
16 § Palkinnon arvon mahdollinen ilmoittaminen verottajalle on palkinnon saaneen vastuulla.
17 § Osanottomaksun maksamalla kilpailija sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä.
Sprinttikisassa palkitaan Suomenmestari sekä hopea ja pronssisija.
JÄRJESTÄJÄ VARAA OIKEUDEN MUUTTAA, LISÄTÄ TAI POISTAA SÄÄNTÖJÄ ENNEN KILPAILUPÄIVÄÄ.
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