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HAUENKALASTAJAT OPEN 2017 

On tullut aika ja ̈rjesta ̈ä ensimmäinen Hauenkalastajat-ryhma ̈la ̈isten ikioma ja vain ja ̈sentenva ̈linen 
hauenkalastuskilpailu. Kisa järjestetään 19.-21.5.2017. 

Kisan yhteistyo ̈kumppaneina toimii pari alansa parhaista yrityksista ̈: Raymarine seka ̈ Daiwa Scandinavia.  

 

 

 

Syva ̈ kumarrus ja kiitos heille kilpailun upeista palkinnoista! 

Facebookin yhteiso ̈llisyys, virtuaalisuus ja nykyaikainen teknologia luovat kilpailulle oivat puitteet. Kilpailun 
mittakaava saattaa ylla ̈tta ̈ä kaikki, silla ̈ kilpailu on kaikille Hauenkalastajat-ryhma ̈n ja ̈senille avoin. Kylla ̈, 
aivan kaikille.  

Ryhma ̈la ̈iset voivat kalastaa aktiivivälinein ympa ̈ri Suomea. Kilpailualue onkin koko valtakunta ts. kunhan 
kalastuspaikka on Suomen valtion rajojen sisa ̈puolella, se on osa kisa-aluetta. Joki, ja ̈rvi, lampi, meri... Ja nyt 
katsotaan kuka veta ̈ä kisassa pisimma ̈n korren. 

AIKATAULU & SA ̈A ̈NNO ̈T  

Tyyli on vapaa. Kaikki aktiivivälinein tapahtuvat pyyntimuodot ovat sallittuja (heitto-, vertikaali-, 
pehokalastus sekä uistelu). Kaikki kalastus tapahtuu veneestä. Jokaisella kalastajalla on käytössään 
kalastustilanteessa vain 1 vapa/osallistuja sekä 1 uistin/siima. Uistelutilanteessa takilan, sivuplaanarien 
yms. käyttö on sallittua. Elävän tai kuolleen täkykalan (tai muun luonnollisen syötin) käyttö on 
kilpailussa kielletty. Koko kisa-aika on sallittua kalastaa, eli jos uni ei maistu, niin vaikka yo ̈ta ̈pa ̈iva ̈ä.  

Kilpailuun osallistutaan venekunnittain. Venekuntaan voi kuulua maksimissaan 3 kalastajaa. Jokainen 
kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan ja kaikilla 18-64-vuotiailla osallistujilla on oltava valtion 
kalastonhoitomaksu suoritettuna. 

Kilpailun voittaja on venekunta, joka saa kisa-aikana 5 kpl yhteismitaltaan pisinta ̈ haukea.  

KILPAILUAIKA: 

Kilpailu alkaa: Perjantai 19.05.2017 klo18:00 
Kilpailu päättyy:  Sunnuntai 21.05.2017 klo 15:00  

PEN 2017 
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RAPORTOINTI 

Jokainen tiimi raportoi ennen kisaa toimitettavalla tuloskortilla kulloisen tilanteensa, la ̈hetta ̈ma ̈lla ̈ 
valokuvan tuloskortista ma ̈ära ̈ttyihin viiteen raportointiaikaan mennessa ̈. Raportoimatta ja ̈tta ̈minen 
aikatauluun mennessa ̈ johtaa koko venekunnan tuloksen hylka ̈a ̈miseen.  

Raportointiajat:  

Lauantai 20.5.2017  klo 9:00 

Lauantai 20.5.2017 klo 14:00  

Lauantai 20.5.2017  klo 19:00  

Sunnuntai 21.5.2017 klo 10:00 

Sunnuntai 21.5.2017  klo 15:00  

 
Raportointia varten venekunnille ilmoitetaan ennen kisaa puhelinnumero, johon kuva tuloskortista 
la ̈hetetään Whatsapp-kuvaviestina ̈.  

Kaikki venekunnat mittaavat kalansa virallisen Hauenkalastajat Open 2017  -mittatarran pa ̈a ̈lla ̈. Tarra 
on oltava vaakatasossa joko suoralle alustalle veneessa ̈ liimattuna tai vaihtoehtoisesti esim. suoralle levylle 
tai vastaavalle liimattuna. Kala mitataan aina pää tarran 0-pisteessä, pyrstö yhteenpuristettuna. Jokaisella 
venekunnalla on oltava 5 suurimmasta kalastaan kuvat sekä mittalaudan/tarran pa ̈a ̈lla ̈ että ̈ sylissa ̈ 
kuvattuna (ns. po ̈no ̈kuva). Lisa ̈ksi kaikissa kuvissa on oltava	venekunnan tuloskortti näkyvillä.  

Tuloskortti, jolla kisatulos raportoidaan, toimitetaan venekunnan kapteenille perjantaina 19.5. klo 12.00 
sa ̈hko ̈postilla. Osallistuva venekunta tulostaa sen ja otaa sen mukaan vesille muovitaskussa, tms. 
Varmistakaa, etta ̈ teilla ̈ on tulostin ka ̈yto ̈ssa ̈ pe klo 12.00 ja jos ei ole, niin alueen koulut, kirjastot, 
painotalot, tms. auttavat asiassa.  

Tuloskorttiin jokainen venekunta kirjaa 5 ensimma ̈ista ̈ alamitan ylittävää haukea ja sen ja ̈lkeen 
ainoastaan aiempia suuremmat kalat, joiden perusteella kilpailun tuomaristo pa ̈ivitta ̈ä tilannetta jokaisen 
raportointiajan ja ̈lkeen.  

Hauen ALAMITTA kilpailussa on 80 cm. Kaikki vahingoittumattomat hauet vapautetaan. 

Tuomaristo ilmoittaa jokaisen raportointiajan ja ̈lkeen va ̈hinta ̈än 10 johtavan venekunnan tulokset 
Hauenkalastajat-ryhma ̈ssa ̈, seka ̈ voi nostaa esiin myo ̈s muita tiimeja ̈ aina tilanteen mukaan.  

Kisan kokonaistulokset ja voittajat julkistetaan kisan jälkeen 21.5. sunnuntaina klo 18.00 mennessa ̈. 
Kisassa on protestiaika, joka kesta ̈ä yhden tunnin kisan pa ̈ättymisen ja ̈lkeen. Kaikki mahdolliset protestit 
ohjataan Hauenkalastajat-ryhma ̈n ylla ̈pidolle eli kisan tuomaristolle myöhemmin ilmoitettavaan 
puhelinnumeroon.  

Tuomaristo vaatii välittömästi kisan ja ̈lkeen viidelta ̈ parhaiten sijoittuneelta venekunnalta kuvat viidesta ̈ 
suurimmasta kalasta sekä mittatarran pa ̈a ̈lla ̈ että pönökuvana. Näiden perusteella tuomaristo ratkaisee 
kilpailun lopullisen tuloksen ja julkistaa voittajat.  
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KISAMITTA 

Kilpailun virallisen Hauenkalastajat Open 2017 -mittatarran voi tilata vain ja ainoastaan Hauenkalastajat-
verkkokaupasta. Mittatarran tilausohjeet ilmoitetaan Hauenkalastajat-ryhmässä heti, kun tarra on 
tilattavissa verkkokaupasta. Mitan hinta on 19 euroa. Ta ̈ma ̈ on ainut kustannus, joka kisaan la ̈hteva ̈lla ̈ 
venekunnalla on, eli erillista ̈ osallistumismaksua kisassa ei ole. Mitta on kunkin venekunnan itse tilattava 
verkkokaupasta – se ei tule automaattisesti ilmottautuneille. 

Kisamitta on tilattava ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä eli 30.4. mennessä ja se toimitetaan 
viimeistään viikolla 20, eli 15.5. alkavalla kisaviikolla. Tarran tulee aina na ̈kya ̈ kaloja kuvatessa. 

HYLKÄÄMISPERUSTEET 

• Jos kuvista ka ̈y ilmi, etta ̈ kyseessa ̈ on alamittainen kala, kala hyla ̈ta ̈än. 

• Jos mittakuvassa ei na ̈y koko kala, mitta-asteikko seka ̈ tuloskortti, kala hyla ̈ta ̈än. 

• Jos mittakuvasta ei saa selva ̈a ̈, pituus ei selvia ̈ kuvasta tai tuloskortti puuttuu, kala hyla ̈ta ̈än.  

• Jos ”pönökuvassa” ei näy koko kala sekä tuloskortti, kala hylätään. 

• Mika ̈li tiimi ka ̈ytta ̈a ̈ jotain muuta mittaa, kuin virallista kisamittaa, ei kyseisia ̈ kaloja hyva ̈ksyta ̈ 
kilpailuun ja ne hyla ̈ta ̈än  

• Mikäli venekunnan kisasuoritukseen osallistuu joku muu, kuin kisaan ilmoitetut venekunnan jäsenet, 
koko venekunnan suoritus hylätään (mahdolliset muutokset venekunnan kokoonpanoon on 
ilmoitettava kisan tuomaristolle viimeistään 15.5.) 

Kisan tuomaristolla on oikeus muuttaa kalojen ilmoitettuja pituuksia kuvien perusteella. Kalojen pituus 
ilmoitetaan vain tasasentein. Mitta pyo ̈risteta ̈än aina alempaan tasasenttilukuun. Tasatuloksen sattuessa 
ratkaisee pisin kala, mika ̈li se on yhta ̈ pitka ̈ ratkaisee seuraavaksi pisin kala jne. Mika ̈li kaikki viisi haukea 
ovat yhta ̈ pitkia ̈ ratkaisee arpa.  
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KILPAILUN PALKINNOT  

 

Sija 1. Raymarine AXIOM 7” RV –yhdistelma ̈laite (arvo 1668,00 €) 

Sija 2. 3 kpl Daiwa Prorex 300 -hyrra ̈kela (arvo 808,50 €)  (2 kpl oikureita ja 1 vasuri) 

Sija 3. 3 kpl Daiwa Prorex viehelaukku sisältöineen (arvo 383,00 €)  
 (sisältö 32 kpl Daiwa Profex Classic shad 25 cm) 

Lisa ̈ksi kaikkien osallistuvien venekuntien kesken arvotaan kisan ja ̈lkeen Raymarine Wi-Fish wifi-
kaikuluotain (arvo 249,00 €). 

ILMOITTAUTUMINEN  

Kisaan tulee ilmottautua 30.4.2017 mennessa osoitteessa: https://fi.surveymonkey.com/r/hkopen 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa seuraavat tiedot: Venekunnan tiimin nimi, venekunnan 
henkilo ̈ma ̈ära ̈, venekunnassa kilpailevien nimet, venekunnan kapteenin (raportoijan) puhelinnumero seka ̈ 
sa ̈hko ̈postiosoite. 

HUOM! Muista siis tilata mittatarra 30.4. mennessä Hauenkalastajat-verkkokaupasta.  

KIREITÄ SIIMOJA KISAAN! 


