Oulujärven Kuhakunkku 2022 Säännöt

18.3.2022

1 § KILPAILUN NIMI
Oulujärven Kuhakunkku, joka sisältää kaksi erillistä kilpailua:
1) Kuhakunkku Esikisa 29.7.2022 ja
2) Oulujärven Kuhakunkku 30.7.2022 pääkilpailun
Molemmat kilpailut ovat Kainuun vetouistelu Honda cup osakilpailuja ja oikeuttavat cup pisteisiin.
Lisäksi on jaossa myös valtakunnallisen OPM cupin pisteet molemmissa kilpailuissa.
Kilpailukala on ainoastaan kuha.

2 § KILPAILUNJÄRJESTÄJÄ
Kilpailun vastuullisena järjestäjänä toimii XXX Fishing Club Paltamo Ry.

3 § ESIKISA JA KUHAKUNKKU
Perjantain Esikisa
Perjantain esikisan voittaa se venekunta, joka on saanut pisimmän yhteistuloksen. Jokaiselta
venekunnalta huomioidaan tuloksiin kolme ( 3 ) pisintä 50 cm tai yli kuhaa. Kalojen yhteispituus
ratkaisee sijoituksen.
Venekunta ilmoittaa saaliinsa nettipohjaiseen tulosjärjestelmään erillisen ohjeen mukaisesti.
Kaikki kalat vapautetaan.
Palkintoja jaetaan seuraavasti:
Kolme pisintä yhteistulosta palkitaan.

Lauantain Oulujärven Kuhakunkku – pääkilpailu
Lauantain Oulujärven Kuhakunkku pääkilpailussa Oulujärven Kuhakunkku tittelin saa se, joka on
saanut painoltaan suurimman kuhan. Kokonaiskilpailun voittaja on se, joka on saanut suurimman
painoltaan kuhasaaliin.
Tämän lisäksi on vielä kolme alasarjaa seuraavasti:
1) Nuortensarja: Nuortensarjassa venekunta, jossa mukana on alle 15v ( ei 15v täyttänyt ) nuori
osallistuu nuortensarjaan.
2) Naistensarja: Naistensarjassa venekunta, jossa mukana on 18v tai yli nainen/naisia osallistuu
naistensarjaan.

3) Kylänmiestensarja: Kylänmiestensarjassa venekunta, jolla käytössä on viisi (5) vapaa tai
vähemmän osallistuu kylänmiestensarjaan.
Venekunta osallistuu muihin alasarjoihin, kun niiden ehdot täyttyvät. Alasarjojen osallistujat
osallistuvat myös automaattisesti yleiseen sarjaan. Kuhakunkku voi olla myös alasarjan kilpailija.
Palkintoja jaetaan seuraavasti:
Kuhakunkku: Suurin kuha painoltaan
Yleinen sarja: Kymmenen suurinta kokonaissaalista yhteispainoltaan ja 15. sija
Alasarjat: Kolme suurinta kuhaa painoltaan
Lisäksi voidaan palkita muitakin sijoja.

4 § OSANOTTOMAKSU JA ILMOITTAUTUMINEN
Molempiin kilpailuihin ilmoittaudutaan kilpailukeskuksessa. Ilmoittautumisen yhteydessä
mainittava alasarjoihin osallistumisesta.
Osanottomaksu on 120 € ennakkoon maksettuna ja paikan päällä 150€ / venekunta.
Ennakkoon maksu tapahtuu internetissä lippukaupassa: www.paltapuoti.fi tai
https://hillybilly2015.mycashflow.fi/
Ennakkomaksu sisältää ke 27.7.2022 alkaen harjoitteluluvan kilpailualueelle. Ennakkomaksu
maksettava ke 27.7.2022 mennessä. Ennakkomaksu oikeuttaa osallistumaan ilman erillistä maksua
perjantain esikisaan.
Osanottomaksun voi maksaa myös kisapäivän aamuna käteisellä tai yleisimmillä pankkikorteilla.
HUOMIO: PANKKITILILLE SUORAAN TEHTYJÄ ENNAKKOMAKSUJA EI HUOMIOIDA – NE KÄYTETÄÄN
LYHENTÄMÄTTÖMÄNÄ KUHAKUNKUN TUKEMISEEN!

5 § KIPPARIKOKOUS
Perjantain Esikisan kipparikokous alkaa klo 13.30.
Lauantaina Kuhakunkku pääkilpailun kipparikokous, johon jokaisen venekunnan kipparin tai
venekunnan jäsenen on EHDOTTOMASTI osallistuttava, alkaa klo 14.00 kilpailukeskuksessa.

6 § KILPAILUAIKA
Perjantain Esikisan kilpailuaika on 14.00 – 21.00 siirtymäaikoineen. Vesille voi lähteä klo 18.00
saakka.
Lauantain Kuhakunkku pääkilpailun kilpailuaika on 15.00-22.00 siirtymäaikoineen.

7 § KILPAILUKORTTI
Kilpailukortti suositellaan täytettävän/tulostettavan ennakkoilmoittautumisen yhteydessä netistä.
Kilpailukortti voidaan tulostaa myös kisakeskuksessa ilmoittautuessa (varaudu jonoihin).
Jokaisen venekunnan on palautettava kilpailukortti kilpailukeskukseen kilpailun päätyttyä.
Kilpailukortin palauttamatta jättäminen aiheuttaa etsintätoimet ja kilpailusta sulkemisen.
Aiheettomista etsintätoimista on veneen kippari korvausvelvollinen.
8 § KILPAILUALUE
Kilpailualueena on Oulujärven Paltaselkä karttaan merkityin rajoituksin.

9 § PYYNTITAVAT
Perinteinen moottorivetouistelu. Maksimi 10 vapaa / kaksi viehettä. Vieheet on laskettava veteen.
Vavat tulee olla telineissä kalastettaessa. Elävän syötin käyttö kielletty. Keulamoottorin käyttö
kielletty.

10 § KILPAILUKALAT
Esikisa:
Kilpailukala on kuha, alamitta 50 cm. Kalat mitataan leuan kärjestä yhteen puristetun pyrstön
kärkeen mitta-alustan päällä. Kaikki kalat on vapautettava, joten kaloja on käsiteltävä
mahdollisemman varovasti. Käsien kastelua suositellaan.
Kuhakunkku:
Kilpailukala on kuha, alamitta 48cm. Kalat mitataan leuan kärjestä yhteen puristetun pyrstön
kärkeen. Mikäli kala on pidempi kuin 47cm mutta lyhyempi kuin 48cm kala hylätään.
Mikäli kala on lyhyempi kuin 47cm venekunnan koko kilpailusuoritus hylätään.
Kalan pituuden väkivaltainen muuttaminen aiheuttaa myös kilpailusuorituksen hylkäämisen. Kaikki
kilpailukalat kuuluvat järjestäjille, myös hylätyt.
Yli 60 cm kaloista on soitettava kisakeskukseen heti kun kala on saatu. Kisakeskuksesta annetaan
ohjeet kalan jatkokäsittelylle.
Kisakeskuksessa on mahdollisuus kalan esimittaukseen.

11 § Punnitus Kuhakunkussa
Kalat punnitaan suolistamattomina ja verestettynä. Punnituksessa kilpailija valitsee venekunnan
suurimman kuhan.
12 § VASTUU
Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan.
Venekunta, jonka nähdään roskaavan luontoa, vesistöä tai muuta ympäristöä johtaa
hylkäämiseen.
Venekunnan on käsiteltävä kaloja kalastuslain mukaisesti.

13 § VALVONTA
Valvonnan suorittaa kilpailunjärjestäjä. Järjestäjällä on oikeus tarkistaa kilpailijoiden veneet,
varusteet yms.
14 § TUOMARINEUVOSTO
Tuomarineuvostoon kuuluu yksi järjestäjän edustaja ja kaksi kilpailijoiden edustajaa, jotka valitaan
kipparikokouksessa.

15 § PROTESTIT
Jokaisella kilpailijalla on oikeus tehdä protesti. Protestimaksu on 50€, joka palautetaan jos protesti
todetaan tuomarineuvostossa aiheelliseksi.

16 § SANKTIOT
Näiden sääntöjen pykäliä rikkoneen venekunnan kilpailusuoritus voidaan hylätä tai mikäli tapaus
katsotaan törkeäksi, voidaan venekunta sulkea kokonaan pois kilpailusta. Päätöksen asiasta tekee
tuomarineuvosto kuultuaan ensin asianomaisia.

17 § HYVÄKSYNTÄ
Kilpailun osallistuja hyväksyy nämä säännöt ja sitoutuu noudattamaan niitä.
Kilpailun tulokset tullaan julkaisemaan netissä, jossa on ilmoitettu myös kilpailijoiden nimet
kilpailukortin mukaisesti.

18 § PALKINNOT JA PALKINTOJEN JAKO
Palkinnot jaetaan protestiajan jälkeen.
XXX-Fishing Club Paltamo Ry luovuttaa tiedot verohallinnon tulorekisteriin. Mikäli palkinnon saaja
kieltäytyy luovuttamasta tietoja palkintoa ei voida luovuttaa.
Palkintoja ei lähetetä tai luovuteta palkintojenjaon jälkeen vaan ne jäävät järjestäjälle.

19 § MAHDOLLISET MUUTOKSET KORONA- YMS RAJOITUSTEN OLLESSA VOIMASSA
Toimitaan viranomaismääräysten mukaisesti. Niistä ilmoitetaan mahdollisimman pian.

JÄRJESTÄJÄ PIDÄTTÄÄ OIKEUDEN MUUTOKSIIN

