
 Saaristo Cup kilpailusäännöt 

 

1§ Osakilpailut 

Saaristo Cup koostuu osakilpailuista joiden lukumäärän ja kilpailupaikan SMU 
ry:n hallitus vuosittain määrittelee. 
Jokaisesta osakilpailusta julkaistaan Siimasopassa ja seuran www-sivuilla 
osakilpailukohtaiset tiedot ja määräykset jotka täydentävät näitä sääntöjä. 
 

2§ Ilmoittautuminen 

Venekunnan kipparin tulee ilmoittautua viimeistään ½-tuntia ennen kilpailun 
alkamista kilpailunjohtajalle, joka kirjaa ylös kipparin nimen ja puhelinnumeron. 
Ilmoittautua voi joko kilpailun lähtöpaikalla tai vaihtoehtoisesti puhelimitse, 
soittamalla SMU ry:n numeroon 040-5282012. 
Ilmoittautuessaan kilpailuun venekunta sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä. 
 

3§ Kipparikokous 

½-tuntia ennen kunkin osakilpailun alkua pidetään kipparikokous, johon vähintään 
yhden venekunnan jäsenen on osallistuttava. 
Kipparikokouksessa voidaan antaa osakilpailukohtaisia, näistä säännöistä 
poikkeavia tai niitä täydentäviä määräyksiä. 
Puhelimitse ilmoittautuvalla on vastuu selvittää mahdolliset osakilpailukohtaiset 
sääntömuutokset ja/tai täydennykset kilpailunjohtajalta. 
 

4§ Venekunta 

Venekunnan kipparin on oltava SMU ry:n jäsen. Venekunnan koko on vapaa. 
Yksi merkitään kippariksi ja venekunta osallistuu osakilpailuun kipparin nimellä. 
Varakipparijärjestelmää ei ole. 
 

5§ Pyyntitavat 

Pyyntitavoista on sallittu vain vetouistelu. Vapojen määrää ei ole rajoitettu. 
Yhdessä siimassa saa olla enintään 2 koukullista viehettä. Tapsin pituus saa olla 
maksimissaan 3metriä. 
 
  



6§ Kilpailukalat 

Kussakin osakilpailussa hyväksyttävät kilpailukalat vähimmäismittoineen on 
listattu osakilpailukohtaisissa tiedoissa ja määräyksissä. 
 

7§ Punnitus 

Kalat tuodaan punnitukseen verestettyinä mutta "pyöreinä" (ei saa suolistaa). 
Kilpailunjohtaja tai hänen valtuuttamansa henkilö mittaa ja punnitsee saaliin. 
Kilpailijalla on mahdollisuus seurata punnitusta. 
Kalat mitataan leuan kärjestä yhteenpuristetun pyrstön kärkeen. Kalat, jotka 
alittavat asetetut vähimmäismitat, hylätään. 
Kalastusasetusten määräämiä alamittoja pienemmän kalan tuominen 
punnitukseen aiheuttaa koko kilpailusuorituksen hylkäämisen. 
 

8§ Osakilpailun voittaminen ja tulokset 

Osakilpailun tulokset muodostuvat hyväksyttyjen kilpailukalojen yhteispainon 
perusteella ja eniten saalista saanut on voittaja, toiseksi eniten saalista 
kerännyt on toinen jne. Tasatilanteessa osakilpailun voiton ratkaisee: 

1. Suurempi kala, eli kenellä on painavampi osakilpailussa hyväksytty 
saaliskala 

2. Arpa 

Osakilpailun tulokset julistetaan välittömästi punnituksen ja mahdollisten 
protestien käsittelyn jälkeen, jonka jälkeen niitä ei ole mahdollista muuttaa. 
Osakilpailun voittaja palkitaan tulosten julistamisen jälkeen. 
Tulokset julkaistaan seuran www-sivuilla kunkin osakilpailun jälkeen. 
 

9§ Protestit 

Protestit kilpailijoita, osakilpailun kulkua, punnitusta ja tuloslaskentaa vastaan 
tehdään suullisesti punnitustilaisuudessa kilpailunjohtajalle, joka käsittelee 
protestin välittömästi. Kilpailunjohtajan päätöksestä ei voi valittaa. 
 

10§ Saaristo Cupin voittaminen ja tulokset 

Saaristo Cupin voitto ratkaistaan pisteytettyjen osakilpailutulosten 
perusteella. Osakilpailuissa hyväksyttyjä kaloja saaneet saavat sijoituspisteitä 
siten että osakilpailun voittaja saa 10 pistettä, toiseksi tullut 9 pistettä, 
kolmas 8 pistettä, neljäs 7 pistettä jne. Kymmenenneksi tullut saa 1 pisteen. 
Saaliitta jääneet kipparit eivät saa sijoituspisteitä. 
Kippari saa jokaisesta osakilpailusta johon hänen venekuntansa osallistuu, yhden 
(1) osallistumispisteen mahdollisten sijoituspisteiden lisäksi. 



Cupin lopputulosta laskettaessa huomioidaan kunkin kipparin kolmen (3) parhaan 
osakilpailun tulokset. 
Tasapisteissä lopullisen sijoituksen Saaristo Cupissa ratkaisee:  

1. Osakilpailusijoitusten paremmuus, eli kenellä on enemmän parempia 
sijoituksia. 

2. Osakilpailuissa yhteensä saatujen hyväksyttyjen kilpailukalojen 
lukumäärä, eli kenellä on eniten saatuja kilpailukaloja 

3. Osallistuminen osakilpailuihin, eli ketä on osallistunut useampaan 
osakilpailuun ko. vuonna 

4. Arpa 

Saaristo Cupin lopputulokset julkaistaan seuran www-sivuilla kun kaikki 
osakilpailut on käyty, sekä seuraavassa Siimasopassa tai Pikatiedotteessa. 
Saaristo Cupin palkintojenjako tapahtuu seuran Vuosikokouksen yhteydessä. 
 

11§ Vastuu 

Kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan. 18 vuotta täyttäneellä ja alle 
65-vuotiaalla kilpailijalla tulee olla kuitti valtion kalastuksenhoitomaksun tai 
vastaavan lakisääteisen maksun suorittamisesta. 
 

12§ Force Majeure 

Seuran Hallituksella on oikeus peruuttaa tai siirtää osakilpailu ylivoimaisen 
esteen sattuessa. Ylivoimaisiksi esteiksi katsotaan mm. Luonnonolosuhteet, 
myrskyt tms. 
Osakilpailukohtaisissa tiedoissa on mainittu tuuliraja sekä mahdollinen 
varapäivä kullekkin osakilpailulle, mikäli sellainen on määritelty. 
 

13§ Tallennukset 

Kilpailuissa taltioitua kuva- ja äänimateriaalia saa tallentaja käyttää 
korvauksetta kaikkeen kalastusharrastusta edistävään tarkoitukseen. 

 


