KAINUU HEITTOKALASTUS-CUP RUNKOSÄÄNNÖT
Cup koostuu yksittäisistä kilpailuista eri järvillä. Kilpailujärjestäjä ilmoittaa
kisoista Cupin FB sivuila. Ilmoituksesta tuee ilmetä kisapaikka, ajankohta ja
hinta.
Ennen kisaa pidetään kipparikokous johon kaikkien kipparien on osallistuttava.
Kokouksessa käydään läpi kisa-alue, kisa-aika sekä muut huomiota vaativat asiat.
Ilmoittautuminen kisaan suoritetaan ennen kipparikokousta paikan päällä.
Kilpailumaksut
CUP-Osakilpailun osallistumismaksu on 40 euroa/ venekunta.
Kainuu heittokalastus cup
Jokaisesta osakilpailusta venekunta saa pisteitä, jotka määräytyvät
seuraavalla tavalla:
Sija 1. 20p, 2. 19p, 3. 18p, 4. 17p, 5 16p, ..... 20. 1p.
Cup pisteiden mennessä tasan, cup sijoituksen ratkaisee kauden pisin kala.
Pisimpien kalojen ollessa saman mittaiset, sijoituksen ratkaisee kauden
toiseksi pisin kala ja niin edelleen.
Kilpailussa on mahdollista käyttää varakipparia ja varakipparia saa
käyttää kahdessa osakilpailussa.
Kilpailupalkinnot
Cup yhteispisteissä kolme parasta venekuntaa palkitaan joko raha tai tavara
palkinnoin.
Cupin voittaja saa kiertopalkinnon (pytty) haltuunsa vuodeksi. Voittajan
tulee omilla kustannuksilla kaiveruttaa laatta jossa ilmenee vuosi ja
voittajien nimet sekä KHC lyhenne.
Jokainen kisajärjestäjä hankkii palkinnot tai jakaa osallistumisrahoista
palkintona parhaaksi katsomallaan tavalla.
Mahdolliset hjelmistokulut maksetaan osallistumismaksusta.
Kalastusmuoto
Kalastusmuotoina on sallittu kaikki heittokalastus ja vertikaalikalastus.
Kalastus tapahtuu ajelehtivasta tai ankkuroidusta veneestä. Apuna saa
käyttää myös ns. keulakoneita tai veneen perämoottoria. Moottorin ei tarvitse
olla sammutettuna heittämisen aikana.
Vapa on oltava kalastuksen aikana kädessä.

Kilpailussa saa käyttää ainoastaan keinotekoisia vieheitä. Kaikki luonnolliset
syötit kuten kalat,
kalanpalat, madot, toukat ja taikinat ovat kiellettyjä. Houkutusaineiden käyttö
on sallittu ainoastaan
sellaisessa muodossa, etteivät ne vaikuta vieheiden uintiin eivätkä ole
sanottavasti havaittavia.
Kilpailija saa käyttää yhtä vapaa, kelaa, siimaa ja viehettä. Vieheessä saa
olla enintään kolme koukkua,
jotka voivat olla yksi-, kaksi-tai kolmihaaraisia. Kilpailussa
suositellaan käytettäväksi väkäsettömiä
Kisakalat, ilmoittaminen ja tulosseuranta
Kukin kilpailukala hyväksytään vain kerran osakilpailun aikana,vaikka sama
kala pyydettäisiin
toistamiseen. Tunnistus tehdään pituuden ja kylkikuvion perusteella.
Kilpailussa noudatetaan alueella voimassa olevaa vesistökohtaista kuhan
alamittaa 45cm.
Kilpailijoiden paremmuus ratkeaa venekunnan ilmoittamien
kalojen yhteispituuden perusteella. Kalojen
pituutta laskettaessa huomioidaan venekunnan ilmoittamat 3 pisintä ahventa,
2 pisintä kuhaa ja pisin
hauki.
Mikäli kaksi palkintosijoille yltävää kilpailijaa päätyy samaan
yhteispituuteen, ratkaistaan sijoitus
pisimmän kalan perusteella, järjestyksessä hauki, kuha ja ahven.
Kalat ilmoitetaan kisaan valokuvaamalla mittalaudan päällä jossa näkyvissä
myös kisa tägi joka on kaikissa kisoissa eri. Kuvat ja kalan tiedot syötetään
älypuhelimella nettiin.
Ohjelmisto tukee reaaliaikaista tulosseurantaa joka päivittyy automaattisesti
nettisivuille. Kuvia ja tuloksia pyritään päivittämään myös cupin facebook sivuille.
Kalat voi vapauttaa kuvaamisen jälkeen, mutta vapauttaminen ei ole pakollista.
Kilpailu alue ja miehistö
Kilpailuun on mahdollista osallistua 1 -3 hengen miehistöllä. Kisajärjestäjä
ilmoittaa kilpailualueen jossa kilpailu tapahtuu. Kilpailun johtaja voi
määritellä poikkeavat etäisyydet ennen kilpailun alkua kokouksessa.
Kilpailijoilla on oltava maksettuna kalastonhoitomaksu ja kilpailun
osallistumismaksu.
Kilpailujärjestäjällä on oikeus tarkistaa vene ennen kilpailun alkua sekä kilpailun
aikana.

