
 

 

 

LUK:N HAUKITREFFI UISTELUKILPAILUN SÄÄNNÖT VUODESTA 2015 ETEENPÄIN 

1. Kilpailualueena toimii Solkein ja Pönniälän vesialueet (poisluettuna Venäjänsaaren ja Vihjakansaaren 

länsipuolella/”takana” olevat vesialueet sekä Vanniemen saunan vastapuolella olevan tontin, Rajaniemi – 

Koivusaari linjan eteläpuoli). Sama kilpailualue on käytössä seuran pilkki- ja venekuntakilpailujen aikana 

(kuva 1). 

 

2. Pyyntitavaksi on sallittu vain vetouistelu, jolloin vieheet on laskettava pyyntiin. Uistelu tapahtuu soutaen tai 

moottorilla venekunnittain (venemiehistön lukumäärä 1-3 henkilöä). Venekunnassa on oltava yksi (1) seuran 

jäsen. Venekunta nimetään esimerkiksi veneen kipparin mukaan. Kalastukseen osallistuvilla on oltava 

maksettuna valtion kalastuksenhoitomaksu. Seuran jäsenillä on oltava maksettuna seuran jäsenmaksu. 

Kilpailijat osallistuvat kilpailuun omalla vastuullaan. 

 

3. Kilpailuaika on klo 9.00–14.00 ja osallistumismaksu 10 euroa/venekunta. Kilpailu on maksuton kokonaan 

nuorille, alle 18 vuotiaista koostuvalle venekunnalle. Mahdollisista kilpailu- ja siirtymäaikojen muutoksista 

voidaan sopia kilpailua ennen järjestettävässä kipparikokouksessa. 

 

4. Vapoja saa olla pyynnissä enintään neljä (4) yhtä aikaa venekuntaa kohti, mikäli venekunnan miehistön 

henkilökohtaiset uisteluluvat sen sallivat. Jokaista vapaa kohti saa olla kuitenkin käytössä vain yksi (1) siima 

ja yksi (1) koukulla varustettu viehe (täkyraksi kielletty). Vieheen koukkujen määrää ei ole rajoitettu. Myös 

perho, on uistimeen rinnastettava viehe. Varavapoja ja muita apuvälineitä saa olla mukana rajoituksetta. 

Erilaisten painojen, syvääjien, kelluttimien (esim. plaanari), houkuttimien käyttö on sallittu, mutta vain ilman 

koukkuja. Elektronisten apuvälineiden (esim. GPS, kaikuluotain, puhelin) käyttö on sallittu. Kilpailijoilla on 

oltava mukana veneessä kelluntaliivit tai henkilökohtainen kelluntavaruste. 

 

5. Kilpailukalana hyväksytään vain ja ainoastaan hauki. Kilpailu on pistekisa (kokonaispisteet ratkaisevat 

sijoituksen), jossa käytetään painokerrointa yksi ja kaksi (hauki alle 5 kg = 1p./g ja hauki yli 5 kg = 2 p./g). 

Hauet tuodaan punnitukseen verestettynä ja perattuna, kuitenkin kidukset ja munuaiset jätettynä kalaan kiinni. 

Hauen alamitta kilpailussa on 50 cm. 

 

6. Kilpailijoilla on oikeus rantautua kilpailun aikana Kaijanluodolla sekä Korpin ja Vanniemen tukikohdissa 

(kuva 1). Myrskyn tai muun vaaran uhatessa rantautua saa myös muualla. Kilpailukortti, on kilpailun jälkeen 

palautettava kilpailukeskukseen ja esitettävä punnituksen yhteydessä. 

 

7. Kilpailun juryn muodostaa kilpailun johtaja ja kaksi arvottua venekuntien kapteenia. Kipparikokous pidetään 

15 minuuttia (min) ennen kilpailun alkua. Protestiaika on 15 minuuttia (min) punnitustulosten julkaisemisesta. 

Protestimaksu on kilpailumaksun suuruinen, joka palautetaan protestin jättäjälle protestin mentyä läpi. 

Kilpailusta voidaan hylätä mm. käyttämällä elävää syöttiä tai täkyraksia, suorittamalla vieheiden heittoa, 

alamittaisen kalan, rasvaevällisen lohen/taimenen tai muun kilpailun ulkopuolella olevan lajin tuomisen 

punnitukseen tai kilpailualueen rajan luvattoman ylityksen (poikkeusluvan myöntää jury). 

 

Säännöt hyväksynyt: LUK:n kilpailutoimikunta 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Kuva 1. Kilpailualue (Solkei ja Pönniälä) ja rantautumispaikat. 


