
Ruuhen Veto soutu-uistelu cup 2020 

Osallistumismaksu 20 €/vene. Kaksi viehettä/vapa, kaksi vapaa/vene, oman veneen käyttö on sallittua. Viisi 
suurinta saalista/osakilpailu palkitaan: 1. Ruuhen sarjalupa 5 lupaa, 2. 30 € lahjakortti Tähtikoukkuun 3. - 5. 
Ruuhen vrk lupa. Kokonaiskilpailun kolme parasta palkitaan rahapalkinnolla.  
Ilmoittautumiset Ruuhijärven Kalamiestuvalla tunti ennen kilpailun alkua. Ruuhijärven veneet ovat 
ensisijaisesti kilpailijoiden käytössä kilpailun ajan ja Kaupunki perii niistä 5 € /kerta kilpailijoilta. 

Lisätietoja: www.perhokerho.kajaani.net ja Juha Väisänen 044-2749557 

Kilpailun säännöt 

1 § Kilpailun nimi on Ruuhen Veto cup. Cupissa on neljä (4) osakilpailua, joista kolmen (3) kilpailun parhaat 
tulokset lasketaan kilpailĳalle cupin loppusĳoituksen pisteiksi. Osakilpailuissa jaetaan jokaisessa kilpailussa 
kussakin sarjassa cup-pisteet seuraavasti: 1. 25p, 2. 22p, 3. 19p, 4. 16p, 5. 13p, 6. 10p, 7. 9p, 8. 8p, 9. 7p, 
10. 6p, 11. 5p, 12. 4p, 13. 3p, 14. 2p, 15. 1p Osakilpailun suurin kala saa 5 lisäpistettä. 

2 § Kilpailu on avoin kaikille harrastajille. Kilpailun järjestää Kajaanin Perhokerho yhteistyössä Kajaanin 
kaupungin kanssa. 

3 § Kilpailussa ratkaistaan venekuntakohtainen Ruuhen Veto soutu-uistelucup mestaruus. Venekunnan jäsenten 
määrää on rajoitettu kahteen henkilöön turvallisuussyistä.  

4 § Kilpailuaika on neljä tuntia. Veneiden tulee olla maalialueella viimeistään puolituntia kilpailun päättymisestä. 
Maalialue määritellään ennen kilpailua. Kipparikokous pidetään 15 minuuttia ennen kilpailun alkua. 

5 § Kilpailusäännöt on nähtävillä kilpailualueella. Jokainen venekunta osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan. 

6 § Jokaisella 18-64-vuotiaalla kilpailijalla tulee olla valtion kalastuksenhoitomaksu maksettuna. 

7 § Kalastus tapahtuu soutaen vetouisteluna. Viehettä ei saa heittää. Kaikuluotaimen/GPS käyttö on sallittu. 
Siimaan kiinnitettäviä siimapainoja ja syvääjiä saa käyttää. Plaanarien ja takiloiden käyttö on kielletty. 

8 § Kilpailukaloiksi hyväksytään kirjolohi (kerroin 2) , hauki  (40 cm), ahven (25 cm) ja siika (25 cm). Kalat 
punnitaan verestettyinä (pyöreinä) ja kidukset kiinni kalassa. 

9 § Kilpailun paremmuus ratkaistaan venekunnan saaliin yhteispainon perusteella. Suurimman saaliin saanut 
venekunta on voittaja. Tasatuloksen sattuessa ratkaistaan paremmuus suurimman yksittäisen kalan painon 
perusteella ja tämän jälkeen arvalla. 

10 § Venekunta saa käyttää kilpailussa 2 vapaa kerrallaan pyynnissä. Kutakin vapaa kohtaan hyväksytään kaksi 
viehettä. Jokaisella kilpailuun osallistujalla on oltava pelastusliivit tai muu kelluntavaruste. 

11§ Luonnon syöttien, (kalat, madot, mäti jne) käyttö on kielletty samoin tahnasyötin käyttö on kielletty. Kilpailun 
järjestäjällä on oikeus tarkastaa kilpailuveneet. 

12 § Kilpailijat eivät saa mennä kymmentä (10) metriä lähemmäksi toista venekuntaa, paitsi lähtöalueella, 
rantauduttaessa sekä hätätilanteessa. Kilpailijat eivät saa tahallisesti häiritä toista kilpailijaa. 

13 § Kilpailusta taltioitua äänite- ja kuvamateriaalia saa tallentaja käyttää kaikkeen kalastusharrastusta 
edistävään tarkoitukseen. 

14 § Protestiaika on 15 minuuttia tulosten julkaisemisesta ja protesti on tehtävä kirjallisesti. Protestimaksu on 
kilpailumaksun suuruinen ja se palautetaan, jos protesti hyväksytään. Protestin käsittelee ennalta ilmoitettu 
tuomaristo ja sen päätöksestä ei voi valittaa. 

15 § Tuomarineuvostossa on kolme jäsentä: Yksi Kajaanin Perhokerhon edustaja ja kaksi kilpailijoiden 
valitsemaa edustajaa. 

16 § Osanottomaksun maksamalla kilpailija sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä

http://www.perhokerho.kajaani.net
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