Street fishing
–Säännöt Jyväskylään–

1. Kisa käydään Jyväskylän satamassa ja sen läheisyydessä (karttaliite)
2. Kisa-aika on ke 13.6.2018 klo 17-20. Ei siirtymäaikoja. Ennen lähtölaukausta pidetään kaikille
yhteinen sääntöjen kertaus.
3. Kisataan 2-henkisin joukkuein.
4. Kisassa mitataan 4 pisintä kalaa (1 / kalalaji) -yhteispituus ratkaisee (tasatilanteessa pisin tai
tarvittaessa toiseksi pisin jne. kala ratkaisee voittajan).
5. Hybridit: Lyhyt selitys: Joukkue voi sisällyttää saamansa, tunnistetun lajin lopputulokseensa
korkeintaan yhden kerran, ei siis 1,5 kertaa. Pitempi selitys: Mikäli joukkue saa kalalajien
risteymän eli hybridin, ja kilpailun tuomaristo sen kantalajit tunnistaa, hyväksytään kyseinen
hybridi joukkueen kilpailukalaksi, jos kumpaakaan sen ns. kantalajeista ei mitata (esim.
särkilahna hyväksytään joukkueen kisakalaksi, jos joukkue ei mittauta särkeä eikä lahnaa).
Mikäli tuomaristo tunnistaa hybridistä vain toisen kantalajin, mutta ei toista, hybridi
hyväksytään joukkueen kisakalaksi, jos tunnistettua kantalajia ei mittauteta. Mikäli tuomaristo
ei tunnista kumpaakaan hybridin kantalajia, hybridi hyväksytään sellaisenaan joukkueen
kisakalaksi, ikään kuin omana lajinaan.
6. Kisassa on vain 1 sarja.
7. Jokainen alle 18-v kilpailija (syntynyt 2000 tai myöhemmin) saa 5 cm hyvitystä joukkueensa
eduksi.
8. Joukkueen jäsenet kulkevat kisan ajan yhdessä (max. 20 m etäisyys)
9. Kisakalat voi halutessaan vapauttaa (kuvataan). Mitta-asteikolle ylettymättömät pienet kalat
voi mitata asettamalla kalan etupää 20 cm kohdalle.
10. Kukin kala mitataan 0,5 cm tarkkuudella (pyöristys alaspäin, eli 37,4 cm = 37,0 cm).
11. Kalojen pituus mitataan leuan kärjestä yhteen puristetun pyrstöevän kärkeen.
12. Vapautettavaa kalaa mittalaudalla kuvattaessa, kalan vasemman kyljen tulee olla kameraan
päin.
13. Kuvattavaa kalaa voi sen vahingoittumisen estämiseksi pitää aloillaan mittalaudalla, mutta
kalan lajin ja pituuden tulee näkyä kuvasta luotettavasti.
14. Vapautettavat kalat on laskettava vapaaksi mahdollisimman vahingoittumattomina.
15. Rauhoitettuja kaloja ei lasketa kisatulokseen.
16. Alamittaisia kaloja ei lasketa kisatulokseen (kuha 42 cm, harjus 35 cm, järvilohi ja eväleikattu
taimen 60 cm).
17. Muualta kuin suusta tarttuneita kaloja ei lasketa kisatulokseen.
18. Vapakalastusmenetelmät sallittuja.
19. Max. 3 vapaa mukana kisassa / kilpailija (pilkkivapojen määrää ei rajoiteta).
20. Vain 1 vapa / hlö (jossa yksi viehe / koukku) kerrallaan käytössä.
21. Mäskääminen ennen kisaa ja kisan aikana on kielletty (samoin ns. "feederin" käyttö).
22. Roskaaminen kielletty.
23. Kalastaminen on sallittua rannalta ja laitureilta. Laitureilla heittokalastus on sallittu vain
laitureiden uloimmissa päissä eli venepaikkojen ulkopuolella. Onkiminen ja pilkkiminen on
sallittu myös tyhjillä venepaikoilla.
24. Liikutaan jalan - ei renkailla, rullilla tai pyörillä (pl. pyörätuoli).
25. 18–64-vuotiailla on oltava kalastonhoitomaksu suoritettuna, mikäli he kalastavat
heittokalastusvälinein.
26. Kolme kärkijoukkuetta palkitaan. Lisäksi voittajakaksikko saa vuodeksi käyttöönsä tittelin
”Jyväskylän Kalakunkku" ja on tuloksellaan mukana kilpailemassa ”Vuoden katukalastaja” tittelistä.
27. Vuoden katukalastajiksi julistetaan syksyllä kaksikko, jonka voittotulos on vuoden 12:sta
kilpailusta paras.
28. Osallistumismaksut (/ hlö): Alle 18-v 0 €, SVK:n jäsenet 5 €, muut 10 €.
29. Näiden sääntöjen lisäksi noudatetaan lakia ja mahdollisia paikallisia kalastusrajoituksia.

