
PM-PILKKISÄÄNNÖT       
 
 
 
1§ Kilpailut ovat avoimet kaikille Kaakkois-Suomen vapaa-ajankalastajapiirin jäsenseurojen 
jäsenille. Kilpailussa kilpaillaan seuraavissa sarjoissa. 
 
Henkilökohtainen / joukkueet 
 
-miesten 20-59v.  (3 henk. joukkue) 
-miesveteraanien 60-69v. 
-miesveteraanien 70v.--- (3 henk. joukkue, molemmista veteraanisarjoista) 
 
-naisten 20-59v. 
-naisveteraanien 60-69v. 
-naisveteraanien 70v.--- (3 henk. joukkue, kaikista naisten sarjoista) 
 
-nuoret alle 19v. 
-nuoret alle 15v.  (2 henk. joukkue, molemmista nuorten sarjoista) 
 
Kilpailuun nimetyn joukkueen tulee olla täysilukuinen. Kaikkien joukkueen jäsenten on 
henkilökohtaisesti palautettava kilpailun päätyttyä kilpailukorttinsa punnitsijoille tai kilpailun 
järjestämään paikkaan (ns. 0-kortit), muuten joukkuetulosta ei hyväksytä. 
 
2§ Kaakkois-Suomen vapaa-ajankalastajapiirin hallitus vahvistaa vuosittain kilpailun 
osanottomaksut. 
 
3§ Pilkkiminen on jokamiehen oikeus. Kilpailujen järjestäjällä on aina oltava kalavedenomistajan 
lupa. 
 
4§ kilpailuaika on neljä (4) tuntia. 
Kilpailijat saavat siirtyä kilpailualueelle tuntia ennen kilpailun alkua. 
Varsinaisen kilpailun alkamis- ja päättymishetki osoitetaan selvällä merkillä. 
Avannon tekoa ei voi aloittaa ennen kuin kilpailun alkamishetken merkki on annettu, sillä kairan 
tulee olla suojattu siihen asti. Kilpailijoiden on lopetettava kalastaminen päättymismerkkiin, jonka 
jälkeen heillä on tunti aikaa siirtyä merkitylle maalialueelle. Myöhästyneiden saalista ei punnita. 
 
5§ Kilpailualue on selvästi merkittävä ja pilkkiminen tämän alueen on kielletty. Toisen kilpailijan 
avustaminen kilpailutilanteessa kilpailun aikana on kielletty. Alle 12-vuotiaalla nuorella saa 
kuitenkin olla kairausapua antava tukihenkilö.Avannon teko (ellei toisin määrätä) 50 metriä 
lähemmäksi aurattuja tai merkittyjä jääteitä sekä virallisesti merkittyjä pyydyksiä on kielletty. 
Pilkkiminen ja reiän kairaaminen viittä (5) metriä lähemmäksi toisen avantoa on kielletty. Kilpailun 
aikana teräsuojaamatonta jääkairaa ei saa jättää lumelle tai jäälle makaamaan, vaan se on kairattava 
pilkkimisen ajaksi pystyyn. 
 
6§ Puhelimen käyttö on kielletty siirtymävaiheiden ja sekä kilpailun aikana, paitsi soitettaessa 
yleiseen tai järjestäjien hätänumeroon. 
Kaikuluotaimen, GPS-paikantimien sekä muiden sähköelektronisten laitteiden käyttö on kielletty. 
Akkukairojen käyttö sallittu kaikkien veteraanisarjojen kilpailijoilla. Tuomarineuvosto voi antaa 
invakorttia tai lääkärintodistusta vastaan tähän luvan myös muiden sarjojen kilpailijoille. 
 
7§ Kilpailussa jokaisella kilpailijalla oltava mukanaan jäänaskalit. Jokaisella kilpailuun 



osallistuvalla on oltava henkilökohtainen jääkaira. Kilpailussa liikutaan jalan. Invakorttia tai 
lääkärintodistusta vastaan saa kilpailija tuomarineuvoston luvan apuvälineen käyttöön. Pulkan 
käyttö on sallittu kaikille kilpailijoille. 
 
8§ Välineet. 
Voimassa olevat SM-säännöt 
 
9§ Kilpailukala ahven. Saaliiksi saatu kala suositellaan tapettavaksi välittömästi ennen talteenottoa. 
 
10§ Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan. 
 
11§ Kilpailualueella häiritsevä käyttäytymiunen on kielletty. 
 
12§ Kaakkois-Suomen vapaa-ajankalastajapiirin kilpailutoimikunta nimeää kilpailun 
tuomarineuvoston. Kilpailua koskevat vastalauseet tulee jättää kirjallisina tuomarineuvostolle 15 
minuutin kuluessa punnituksen päätöksestä. Tuomarineuvoston päätöksestä ei voi valittaa. 
 
13§ Palkinnon arvon mahdollinen ilmoittaminen verottajalle on palkinnon saaneen vastuulla. 
 
14§ Osanottomaksun maksamalla kilpailija sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä. 
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