
Tosirautu-uistelun säännöt 22.-25.8.2018

Näitä sääntöjä noudatetaan myös Lapin mestaruuskilpailussa. 

1§ Kilpailun järjestäjänä on Kilpisjärven Saanaveikot ry/uistelujaosto. 

Kilpailukeskus toimii Kilpisjärven lentosatamassa.

2§ Ilmoittautuminen tapahtuu kilpailukeskuksessa pitkin päivää, sihteerit tullee paikalle siinä seittemän paikheila.  

 

3§ Kalastustapa, moottoriuisteluna, saapi soutaa, mutta heittelyä ei sallita. Sallittua on käyttää 4 vapaa, 1 viehe/vapa 

(perhokin on viehe). Takilat, houkutinlevyt, luotaimet ja muu eletroniikka on sallittu. Täkyraksia saapi käyttää, mutta 

vain keinotekoisella syötillä varustettuna. Kiellettyä on plaanarit, isot ja pienet, sekä luonnolliset syötit kuten kalat tai niiden palat. 

 

4§ Kilpailussa sijoituksen ratkasee päivittäin painolthan suurin rautu ja koko kilpailun aikana painolthan suurin rautu, 

tasatilanthessa arpaonni ratkasee. Tosirautu kilpailussa alle puolen metrin (50cm) raudut laskema takasin kasvamhan.
 
Vuonna 2018 kaikkien neljän päivän maksun maksaneiden venekuntien kesken jaetaan erikoispalkintona yhteispainoltaan 
 
suurimman neljän päivän kokonaissaaliin saaneelle Tohatsu 9,8 hv perämoottori ja kiertopalkinto. Kiertopalkinnon saa 
 
omakseen venekunnan saadessa kolme kiinnitystä palkintoon. Osallistuminen edellyttää neljän päivän ennakkomaksua 
 
viimeistään ensimmäisenä kilpailupäivänä (4x50=200€).
 
Yhteissaaliiseen huomioidaan maksimissaan yksi rautu päivää kohden.
 
 
5§ Kilpailualue käsittää Kilpisjärven ja Alajärven kokonaisuuveshan lukhunottamatta lentosataman evustalle merkittyä 

aluetta, joka on varattu lentokonhen käythön. Venhen lasku ja rantautuminen on maholista Lentosatamassa ja vene- 

satamassa. 

6§ Kilpailuaika on päivittäin (ke, to, pe) kuus tuntia vaphasti valittavissa klo 8.00- 20.00 välisenä aikana kuitenki niin, että 

lähöt tapahtuvat täysilä tunneila kilpailukeskuksen- tai venesataman rannasta, jossa lähtö- ja tuloaika rekisteröihän ja 

merkithän kilpailukorthin. Kilpailukortti annethan jokhaiselle kipparille ilmoittautumisen yhteyessä. Lapin mestaruudesta 

kilpaillaan myös lauantain uistelujaksolla. Kilpailut ovat klo 8.00- 20.00 välisenä aikana ja kilpailuaika on myös 6 tuntia ja 

vapaasti valittavissa, lähdöt tasatunnein. Tosirautu kilpaillaan lauantaina samoilla kilpailuajoilla. Kaikki kilpailijat osallistuvat 

automaattisesti molempiin kilpailuihin samalla osanottomaksulla. 

Kilpailuajat mahdollistavat useamman venekunnan kilpailun samalla veneellä. Siirtymäaikoja ei ole, vaan kilpailuaika 

alkaa, ko vene irtoaa törmästä ja loppuu, ko keula koskettaa törmää. Kunnioitama kanssakilpailijoitten kalastusrauhaa ja 

ajelemma siirtymiä fiksusti. Kalat otethan vasthan molemissa lähtöpaikoissa. 

7§ Kilpailun säännöt, mahdolliset poikkeukset sääntöihin ja oleelliset asiat on nähtävillä kilpailukeskuksen ja 

venesataman ilmoitustauluilla. Venekunnan kippari vastaa siitä, että säännöt ja järjestäjän ohjeet ovat joka päivä 

tiedossa ennen vesille lähtöä. 

8§ Venekuntakohtaiset osanottomaksut on 50 € / kilpailupäivä. Venekunnan kokoa ei ole rajoitettu. Venekunnan muodostaa

kippari ja/tai etukäteen nimetty varakippari miehistöineen. Kipparin tai varakipparin tulee olla uisteltaessa veneessä mukana.  



9§ Kalojen punnitus ja palkintojen jako tapahtuu Kilpis ravintolassa iltaisin alkaen klo 21.00. 

Kalat punnitaan tarvittaessa järjestäjän päätöksellä jo rantautuessa. Maholiset verot jäävät saajan huoleksi. 

10§ Kilpailukalat punnithan suolistettuna kidukset paikoilhan. Kaloja punnithan venettä kohden yksi kappale/ 

kalastuspäivä. Kalojen suolet ym. tähthet on EHOTTOMASTI tuotava ranthaan erillisessä pussissa, joita saapi 

järjestäjiltä. Kalat voipi jättää järjestäjille kylmäsäilytykshen kilpailun ajaksi. Tosi ison raudun voipi punnituttaa 

kokonaisena ennätysrekisteröintiä varten. 

11§ Kilpailija osallistuu kilpailuihin omala vastuulhan. Kipparin häätyy huolehtia, että vene on veneliikennelain mukaisesti 

varustettu, samoin valtion kalakortit häätyy muistaa lunastaa. Järjestäjä vastaa muista luvista. 

12§ Näitä sääntöjä rikkonu kilpailija voihaan sulkea kilpailusta tuomarineuvoston päätöksellä. Tuomarineuvoston 

muovostavat järjestäjän määräämä puhheenjohtaja ja kaksi jäsentä, joista vähinthän toisen häätyy olla kilpaileva kippari. 

13§ Järjestäjillä on oikeus muuttaa ennakhon laajittuja aikatauluja ylivoimasen esthen sattuessa, joista tievotethan 

kipparikokouksissa ja lähtöpaikkojen ilmotustauluila. 

14§ Valvontaa suorittavat järjestäjän nimeämät valvojat ja heilä on oikeus tarvittaessa tarkistaa myös kilpailijoitten 

venhhet. 

15§ Maholiset protestit tullee jättää kunkin kilpailupäivän tulosten julkistamisen jälkhen 15 min kuluessa 

tuomarineuvoston käsiteltäväksi. Tuomarineuvoston päätöksestä ei voi valittaa. 

16§ Kilpailhun osallistuvat saavat kalastaa kilpailualuhela vain valittemalhan viralisela kilpailuajala. Muulla ajala 

harjoittelu ja kalastus kilpailualuhela on kielletty kilpailun aikana, ke 22.- la 25.8.2018. Tapahtumassa taltioitavaa  

kuva- ja äänimateriaalia voi taltioija käyttää ilman eri luppaa kaikhen kalastusharrastusta ja matkailua edistävhän 

tarkotukshen. 

Osallistumismaksun maksamalla kilpailija sitoutuu nouvattamhan näitä sääntöjä. 

Osallistujilta harjoittelu on kielletty ke 22.8. klo 00.00 - la 25.8. klo 20.00 koko Kilpisjärvessä. Saattaa olla, että jotaki 

pykälää häyvymä muuttaa ennen ko jäät lähtevät, mutta pelin henki on tässä. Seuraappa netistä os. Tosirautu.fi. ja 

vaikka veispuukista. 

17§ Lapin mestaruusmitalit ja kiertopalkinto annetaan vain Lapin Vapaa-ajankalastajat ry:n jäsenseuran jäsenille

(piirinmestaruus mitalit 2 kpl/ venekunta). Mestaruuskilpailupäivänä kilpailuihin osallistuvat palkitaan muutoin normaalisti. 

 

 


