
Kutsu pilkinnän Suomen mestaruuskilpailuun 2017 
 

SM-pilkki käydään lauantaina 4.3. Rantasalmella. Vuoden 2017 pilkinnän Suomen mestaruuskilpailut 

järjestää Savonlinnan Urheilukalastajat ry ja VaPa Varkaus ry yhteistyössä Etelä-Savon Vapaa-

ajankalastapiirin jäsenseurojen kanssa. Kilpailukeskus ja kilpailutoimisto sijaitsevat Lomakylä Kuus-

Hukkalassa, kilpailun lähtöpaikan välittömässä läheisyydessä. Osoite on Kuushukkalantie 254, 51940 

Härkälä, Rantasalmi. 

Kilpailuaika kaikissa sarjoissa on klo 10.00 -14.00. Kilpailualueelle siirtyminen alkaa noin klo. 9.15 

annettavalla äänimerkillä, eli avajaistilaisuuden jälkeen, ja maalialueelle kilpailijan on palattava klo. 15.00 

mennessä. 

 

Kilpailualue  
Kilpailualue sijaitsee Rantasalmen Kolkonjärvellä. Kilpailualueesta on saatavilla karttoja SVK:n toimistolta 

ja kisajärjestäjältä 2 euron kappalehintaan. Karttoja voi ostaa myös SM-esikilpailun 4.2 ja SM-kilpailun 4.3. 

yhteydessä sekä Antti Tuomaiselta tilaamalla. Kartta julkaistaan SM-pilkki 2017 -käsiohjelmassa. 

Perhesarjalaiset kilpailevat sääntöjen mukaisesti muiden joukossa, eli erillistä perhesarja-aluetta ei enää ole. 

Kilpailualueella on kaikki harjoittelu kielletty 18.2. alkaen. Vesialueen omistaja on myöntänyt luvan 

kilpailualueen rauhoittamiseksi pilkinnältä 18.2.2017 – 4.3.2017 klo 10.00. Kilpailualueella suoritetaan 

harjoituskiellon aikana valvontaa järjestäjien toimesta. 

 

Kilpailusarjat  
SM-pilkki 2017 kilpailuissa ratkaistaan seuraavat Suomen mestaruudet: 

 

a) henkilökohtaiset mestaruudet; 

- miehet M, (20-54-vuotiaat) 

- miesveteraanit MV 55, (55-64-vuotiaat) 

- miesveteraanit MV 65, (65-74-vuotiaat) 

- miesveteraanit MV 75, (75-84-vuotiaat) 

- miesveteraanit MV 85, (85-vuotiaat ja vanhemmat) 

- naiset N, (20-54-vuotiaat) 

- naisveteraanit NV 55, (55-64-vuotiaat) 

- naisveteraanit NV 65, (65-74-vuotiaat) 

- naisveteraanit NV 75, (75-84-vuotiaat) 

- naisveteraanit NV 85, (85-vuotiaat ja vanhemmat) 

- pojat alle 19 vuotta P19, (1998-2001 syntyneet) 

- tytöt alle 19 vuotta T19, (1998-2001 syntyneet) 

- pojat alle 15 vuotta P15, (2002-2004 syntyneet) 

- tytöt alle 15 vuotta T15, (2002-2004 syntyneet) 

- nuoret alle 12 vuotta NU12, (2005 ja sen jälkeen syntyneet) 

 

Henkilökohtaiset sarjat ovat avoimet kaikille pilkinnän harrastajille. Suomenmestaruus voidaan myöntää 

vain Suomen kansalaiselle, Suomessa vakituisesti asuvalle tai sellaiselle ulkomaalaiselle, joka on SVK:n tai 

sen jäsenseuran jäsen. 

 

b) joukkuemestaruudet Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestöön kuuluvien seurojen kesken 

- miesten joukkuekilpailu 1, 2 jne. (4 kilpailijaa/joukkue) 

- miesveteraanien joukkuekilpailu 1, 2 jne. (4 kilpailijaa) 

- naisten joukkuekilpailu 1, 2 jne. (3 kilpailijaa) 

- naisveteraanien joukkuekilpailu 1, 2 jne. (3 kilpailijaa) 

- nuorten joukkuekilpailu 1, 2 jne. (3 kilpailijaa 15-v. ja 19-v. sarjoista) 

Veteraanijoukkueisiin saa kuulua kilpailijoita kaikista veteraanisarjoista. 

 

c) perhesarjan mestaruus; 

- perhejoukkueen tulee koostua yhdestä tai kahdesta huoltajasta sekä 1-2 kilpailuvuonna 19 vuotta 

täyttävästä tai nuoremmasta lapsesta. Huoltajiksi hyväksytään vanhempien lisäksi myös isovanhemmat ja 



sisarukset. 

 

Kukin seura voi nimetä haluamansa määrän sääntöjen mukaisia joukkueita eri sarjoihin. Joukkueiden tulee 

koostua ko. henkilökohtaisten sarjojen kilpailijoista (kaikki joukkueiden jäsenet osallistuvat samalla myös 

henkilökohtaiseen kilpailuun, paitsi perhesarjalaiset). 

 

Säännöt  
Kilpailuissa noudatetaan SVK:n hallituksen hyväksymiä sääntöjä. Säännöt julkaistaan SM-pilkki 2017 

käsiohjelmassa ja ne ovat nähtävänä kilpailukeskuksessa sekä SM-pilkin verkkosivuilla. 

 

Kilpailutoimisto  
SM-pilkin kilpailutoimisto avataan perjantaina 3.3. klo 14.00, ja se on avoinna klo 20.00 asti. Kilpailupäivän 

aamuna kilpailutoimisto avataan klo 7.00. Kilpailutoimiston sähköpostiosoite on ajtuomainen@gmail.com, 

ja puhelin toimiston aukioloaikoina Antti Tuomainen p. 040 835 2928. 

Ilmoittautuminen verkkosivujen lomakkeella tai postin välityksellä oheisella lomakkeella. Tulosta lomake 

TÄSTÄ. Järjestäjät toivovat ilmoittautumisen tapahtuvan verkkosivujen kautta. Ilmoittautumisten 

jälkeen lähetetään yhteyshenkilölle sähköpostina tiedot osallistumismaksujen maksamista varten: maksun 

saaja, tilinumero, maksettava summa ja viitenumero. Ilmoittautua voi myös palauttamalla kilpailukutsun 

mukana SVK:n toimesta seuroille lähetetyt lomakkeet postitse 9.2. mennessä osoitteella Antti Tuomainen, 

Ainonkuja 4, 78400 Varkaus. Lomake tulisi täyttää selvällä käsialalla. Ilmoittautumisten saavuttua 

järjestäjälle yhteyshenkilölle lähetetään tiedot osallistumismaksun maksamista varten. 

 

Osanottomaksut  
Osanottomaksut ovat: 

- henkilökohtaisissa aikuisten sarjoissa 20 euroa 

- henkilökohtaisissa nuorten sarjoissa 10 euroa 

- joukkuemaksu miesten sarjassa 20 euroa 

- joukkuemaksu miesveteraanien sarjassa 20 euroa 

- joukkuemaksu naisten ja naisveteraanien sarjassa 15 euroa 

- joukkuemaksu nuorten sarjassa 15 euroa 

- perhesarjan maksu 20 euroa 

Osanottomaksuun sisältyy kilpailukortti, kisatarra ja käsiohjelma. Kalapussit jaetaan ainoastaan punnituksen 

yhteydessä. 

 

Jälki-ilmoittautuminen ja joukkuemuutokset 
Kilpailuun voi ilmoittautua kilpailutoimistossa vielä perjantaina 4.3. klo 14.00-20.00 ja lauantaina 5.3. klo 

7.00-.9.00 välisinä aikoina. Kaikkien jälki-ilmoittautuneiden maksut ovat aikuisten sarjoissa 30 euroa ja 

nuorten sarjoissa 15 euroa. Joukkueiden kokoonpanoihin tulevat muutokset tulee tehdä kilpailutoimistossa 

5.3. klo 08.00 mennessä. Jälki-ilmoittautumisessa toivotaan käytettävän SVK:n jäsenkorttia. 

Myyntipaikkojen varaukset Antti Tuomainen, ajtuomainen@gmail.com, p. 040 835 2928. 

 

Lisätiedot  
Lisätietoja antavat kilpailujohtaja Kalevi Sallinen, p.050 330 0426 tai k.sallinen@hotmail.com sekä 

varajohtaja Tapani Kurki, p. 0400 613 510 tai juha.tapani.kurki@gmail.com. 

 

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö  

Savonlinnan Urheilukalastajat ry 

VaPa Varkaus ry 
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http://smpilkki2017.fi/smpilkki2017/SM-pilkki%202017%20ilmoittautumislomake.doc
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