HAUENKALASTAJAT OPEN SYKSY 2019
Keväällä 2017 käytiin ensimmäinen Hauenkalastajat Open -kalastuskisa, jossa 120 venekuntaa mitteli toisiaan
vastaan hyvähenkisessä kilpailussa. Tapahtuma on parissa vuodessa kasvanut Suomen suurimmaksi
kalastuskilpailuksi ja viime keväänä kisaan starttasi jo 405 venekuntaa eli yli 1000 kilpailijaa. Nyt HK Open
käydään ensimmäistä kertaa syksyllä!
Kisaan on tullut muutoksia edellisiin kertoihin verrattuna, joten luethan ohjeet ja säännöt ajatuksella, ajan kanssa
ja tarkkaan!
Syksyn Hauenkalastajat Open 2019 kilpaillaan LA 12. - SU 13.10.2019.
Syyskisan yhteistyökumppanit ovat RAPALA, GATOR JA URSUIT!

Syvä kumarrus ja kiitos yhteistyökumppaneille kilpailun upeista palkinnoista!
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HAUENKALASTAJAT OPEN MUKANA TUKEMASSA HAUKITEHTAITA

Haukitehdas on luonnonalue, jolla hauella on optimaaliset olosuhteet lisääntyä. Kyseessä ei siis ole teollinen
tehdas, vaan luontoäidin omalla koneistuksella pyörivä ”laitos”. Mutta samaan tapaan kuin tehtaankin voi
rakentaa, voidaan kosteikko entisöidä tai muokata niin, että se toimii haukitehtaana. Tärkeintä on ottaa
huomioon hauen ekologia niin, että se saa kutupuuhiin olosuhteilta sen, mitä se haluaa.
Suomen Vapaa-ajan kalastajien Haukitehdas-hankkeessa pyritään lisäämään hauen lisääntymiseen soveltuvia alueita
Suomessa kosteikkoja kunnostaen. Suomen kosteikot ovat tärkeässä asemassa, sillä monia eurooppalaisia
kosteikkotyyppejä tavataan enää meillä. Parhaiten suunnitellut ja onnistuneet kohteet ovat oikeita haukien
tehotuotantolaitoksia, joissa saattaa syntyä satojatuhansia uusia hauenpoikasia vuosittain!
Jokaisesta Hauenkalastajat Openin kisatarrasetin hinnasta lahjoitetaan viisi euroa lyhentämättömänä SVK:n
Haukitehdas-hankkeelle. Osallistumalla HK Openiin olet siis mukana tukemassa tätä tärkeää työtä Suomen
haukikannan elinvoimaisuuden turvaamiseksi!
KUKA VOI OTTAA OSAA KILPAILUUN?
Kisa on avoin kaikille Hauenkalastajat-ryhmän jäsenille. Vähimmäisvaatimuksena on, että venekunnan
kippari on Hauenkalastajat-ryhmän jäsen ja vähintään 18 vuotta täyttänyt. M
 uut venekunnan jäsenet
voivat olla ryhmän ulkopuolelta ja iältään myös alle 18 vuotta. Veneessä täytyy kalastaa vähintään kahden
henkilön, yksin kalastusta ei sallita missään vaiheessa.

(Huom! Alle 16-vuotiailta kilpailijoita vaadimme vanhempainvastuunkantajan kirjallisen suostumuksen
ilmoittautumiseen ja henkilötietojen keräämiseen ja käsittelyyn tietosuoja-asetuksessa määritellyn velvoitteen
mukaan. Jos vanhempien suostumustodistusta alle 16-vuotiaan osalta ei toimiteta, ei VENEKUNTA voi osallistua
kisaan. Vanhempainvastuun-kantajan allekirjoittama ja päivätty vapaamuotoinen suostumuskirje on toimitettava
sähköpostilla osoitteeseen mikko.salonen@hauenkalastajat.fi ilmoittautumisen päättymispäivään eli 29.9.
mennessä.)
Venekunnat voivat kalastaa aktiivivälinein missä päin Suomea tahansa, kunhan kalastuspaikka vain on Suomen
valtion rajojen sisäpuolella – joki, järvi, lampi, meri; kaikki käyvät.
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Facebook tai Instagram eivät ole mukana kilpailun järjestämisessä.
KILPAILUSÄÄNNÖT
Kaikki aktiivivälinein tapahtuvat pyyntimuodot ovat sallittuja (heitto-, vertikaali-, perhokalastus sekä uistelu).
Kaikki kalastus tapahtuu veneestä tai veneeksi luokitellulta ponttonilautalta. Jokaisella joukkueen
kalastajalla saa olla käytössään kalastustilanteessa vain yksi (1) vapa ja siimassa yksi (1) viehe. Täkykalan
tai muun luonnollisen syötin käyttö on kilpailussa kielletty – niin elävän kuin kuolleenkin. Koko
kisa-aika on sallittua kalastaa, eli jos uni ja ruoka eivät maistu, voi kalastaa yhtä soittoa vaikka kellon ympäri.
Kilpailuun osallistutaan venekunnittain. Venekuntaan voi kuulua maksimissaan kolme (3) kalastajaa, joista
vähintään kipparin on oltava Hauenkalastajat-yhteisön jäsen ja 18 vuotta täyttänyt.
Kilpailun voittaja on venekunta, joka saa kisa-aikana viisi (5) kpl yhteismitaltaan pisintä haukea.
KILPAILUAIKA
Kilpailu alkaa lauantaina 12.10.2019 klo 8:00 Suomen aikaa.
Kilpailu päättyy sunnuntaina 13.10.2019 klo 16:00 Suomen aikaa.
Kilpailun päättymishetken jälkeen on tunnin mittainen protestiaika, jolloin mahdolliset protestit on välitettävä
tuomaristolle.
KISAKALAT
Kisakalana Hauenkalastajat Open -kilpailussa on hauki. Kilpailussa hauen ALAMITTA on 80 cm.
Samaa kalaa EI hyväksytä kisassa kahdesti, vaikka venekunta saisi saman kalan toistamiseen.
Jokainen venekunta lähettää kaikista yli 80 cm saamistaan kaloistaan kuvat, kunnes viisi kalaa on
ilmoitettu. Tämän jälkeen kisaajat lähettävät vain aiempia viittä kalaa suurempien kalojen kuvat.
Kaikki kalat, jotka eivät ole fataalisti vahingoittuneet pyyntitilanteessa, vapautetaan ilman
poikkeuksia. Vahingoittuneet kalat pitää ilmoittaa kisajohdolle.
KALOJEN MITTAAMINEN JA RAPORTOINTI
Mittaamisen ja raportoinnin ohjeistus tulee lähempänä kisaa.
KISAMITTASETTI
Kilpailussa käytetään virallista Hauenkalastajat Open 2019 syksy -mittatarraa ja tägilappua, joiden avulla
todennetaan kilpailukalat. Mittatarran ja tägin voi tilata vain ja ainoastaan Hauenkalastajat-verkkokaupasta.
Mitan sekä tägitarran yhteishinta on 29,00 € + postimaksut. Tämä on ainut kustannus, joka kisaan lähtevällä
venekunnalla on, eli erillistä osallistumismaksua kisassa ei ole.
Kaikkien venekuntien on itse tilattava kisamittasetti verkkokaupasta – se ei ilmaannu
automaattisesti ilmoittautuneille.
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Kisamitta ja tägilappu ovat tilattavissa ilmoittautumisajan päättymiseen eli 29.9.2019 asti, ja ne
toimitetaan viimeistään viikolla 40. Mikäli et ole saanut kisamittaa viimeistään 8.10., ole yhteydessä suoraan
Painotalo TK:hon. Puh: 019 652 522, sähköposti: info@painotalotk.fi .
Mitassa on kisalogo sekä sponsorilogot. Muistutuksena: tägilapun on aina oltava näkyvissä kuvissa.
HYLKÄÄMISPERUSTEET
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Kalastuslupamaksujen yksittäinenkin laiminlyöminen tai kalastaminen kohteessa, jossa
on kalastaminen kielletty, johtaa koko venekunnan suorituksen välittömään
hylkäämiseen!
Jos kuvasta käy ilmi, että kyseessä on alamittainen kala, kala hylätään.
Jos mittakuvassa ei näy koko kala eli kalan mitta (nollassa kalan pää ja pyrstö mitattavassa
kohdassa), kala hylätään
Jos mittakuvasta ei saa selvää eli pituus ei selviä kuvasta tai tägitarra puuttuu, kala hylätään
Pönökuvasta puuttuu tägitarra
Mikäli tiimi käyttää jotain muuta mittaa kuin virallista kisamittaa, ei kyseisiä kaloja
hyväksytä kilpailuun ja ne hylätään. Tämä varmistaa tasapuolisuuden mittausvälineiden osalta
Mikäli venekunnan kisasuoritukseen osallistuu joku muu kuin kisaan ilmoitetut venekunnan
jäsenet, venekunnan suoritus hylätään (mahdolliset muutokset venekunnan
kokoonpanoon on ilmoitettava osoitteeseen: j anne.ketola@hauenkalastajat.fi viimeistään 1.10.2019)
Mikäli joku kilpailijoista sairastuu, on venekunnalla mahdollisuus vaihtaa kilpailijaa, mutta tästä on
ilmoitettava välittömästi kisatoimistoon.
Veneessä on vain yksi kalastaja

Kisan tuomaristolla on oikeus muuttaa kalojen ilmoitettuja pituuksia kuvien perusteella. Kalojen pituus
ilmoitetaan vain tasasentteinä. Mitta pyöristetään aina alempaan tasasenttilukuun. Saman tasatuloksen
sattuessa ratkaisee pisin kala. Mikäli kalat ovat yhtä pitkiä, ratkaisee seuraavaksi pisin kala jne. Mikäli kaikki
viisi haukea ovat yhtä pitkiä, voittajan ratkaisee arpa.
Ja vielä korostamme: olkaa tarkkoja valokuvien kanssa. Tarkistakaa jokainen kuva välittömästi sen ottamisen
jälkeen ja ottakaa varmuuden vuoksi pari-kolme kuvaa jokaisesta kalasta peräkkäin. Edellisinä vuosina on jouduttu
hylkäämään hienojakin kaloja puutteellisen dokumentoinnin vuoksi. Tarkkuutta dokumentoinnissa vaaditaan siksi,
että kisa olisi tasapuolinen jokaista osallistuvaa venekuntaa kohtaan. Ja jos ette ole täysin varmoja, miten toimia,
niin tarvittaessa harjoitelkaa kuvaamista ennakkoon. Ikävintä, mitä voi tapahtua olisi kisan ratkeaminen
puutteellisen dokumentaation pohjalta.
JOKAISELLA KISAAN OSALLISTUVALLA 18-64-VUOTIAALLA ON OLTAVA
KALASTONHOITOMAKSU MAKSETTUNA. Iästä riippumatta KAIKILLA KILPAILIJOILLA ON
OLTAVA MAHDOLLISET VESIALUEKOHTAISET ERIKOISLUVAT VALLITSEVIEN MÄÄRÄYSTEN MUKAAN.
Lupamaksujen yksittäinenkin laiminlyöminen tai kalastaminen kohteessa, jossa se on kielletty,
johtaa koko venekunnan suorituksen välittömään hylkäämiseen!
Tiimien on tarkistettava aluekohtaiset rajoitukset ennakkoon osoitteesta:
https://kalastusrajoitus.fi/
Kisaan osallistuvien on muutenkin noudatettava kalastettaessa voimassa olevia säädöksiä ja käyttäydyttävä vesillä
hyvien tapojen mukaisesti. Kaikenlainen luonnon roskaaminen on ehdottomasti kielletty!
KILPAILUN PALKINNOT
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Skaban palkinnot ovat komeammat kuin koskaan, iso kiitos yhteistyökumppaneillemme!

1. sija: PELICAN Predator 103, svh 2150 €

”Pelican Predator 103 on tilava kalamiehen vene! V-muotoiltu kaksoispohja tekee veneestä erittäin vakaan.
Valmistusmateriaalien ansiosta venettä on kevyt liikutella ja huollon tarve on erittäin vähäinen. Täydellinen valinta erityisesti
jigimiehille!”

2. sija: 3 kpl GATOR Explorer Big Bait 8'5" -vapoja, Gator Gum 28 cm ja 22 cm -kumivieheitä sekä
Gator -rigejä ja jigiruuveja. svh 939,00 €
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3. sija: 3 kpl URSUIT Comfort Pro Automatic 170 N -paukkuliivejä, svh 597 €

LISÄKSI:
Rapala uutuushaukiviehesetin saavat 21., 95., 168. ja 200. sijalle sijoittuneet joukkueet.

Kilpailun pisin hauki palkitaan Storm-aiheisella palkintosetillä.
HUOM! Kilpailusta voitettujen palkintojen veroseuraamuksista vastaavat voittajat itse. Voittajilta
pyydetään henkilötiedot tulorekisteri-ilmoitusta varten. Mikäli kisaaja kieltäytyy antamasta
tulorekisteriin vaadittavia tietoja, koko joukkueen palkinto siirtyy tuloksissa seuraavalle
joukkueelle.
ILMOITTAUTUMINEN
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Kisaan on ilmoittauduttava 29.9.2019 mennessä osoitteessa:
https://forms.gle/yDsncy7Eot1FZZ3w6
Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitetaan seuraavat tiedot:
1) Venekunnan tiimin nimi
2) Venekunnan henkilömäärä
3) Venekunnan jäsenten nimet ja syntymäajat
4) Venekunnan kapteenin (raportoijan) nimi, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite.
Muista myös tilata mitta- ja tägilappu 29.9.2019 mennessä Hauenkalastajat-verkkokaupasta
Osallistumalla kisaan annat luvan julkaista nimesi, tiimisi nimen sekä kalakuvasi Hauenkalastajat-somekanavissa.
Pyrimme kunnioittamaan kaikkien kalapaikkoja, joten kisakuvia, joista venekunnan sijainnin voi selvästi päätellä, ei
luonnollisesti julkaista.
Ilmoittautumalla kisaan venekunnan jäsenet hyväksyvät henkilö- ja yhteystietojensa tallentamisen
osallistujatietokantaan. Hauenkalastajat Open -tietosuojaselosteeseen voit perehtyä ohesta. Alle 16-vuotiailta
tiimiläisiltä vaadimme vanhempainvastuunkantajan kirjallisen suostumuksen yhteystietojen keräämiseen,
tallentamiseen ja käsittelyyn. Tutustu liitteenä olevaan tietosuojaselosteeseen.

TULOKSET
Kisan kokonaistulokset ja voittajat julkistetaan kisan jälkeen sunnuntaina 13.10.2019 klo 19.00 mennessä.
Kisassa on protestiaika, joka kestää yhden tunnin kisan päättymisen jälkeen. Kaikki mahdolliset protestit ohjataan
tuomaristolle.

KIREITÄ SIIMOJA JA ONNEA KISAAN!
Hauenkalastajat Open 2019 -tuomaristo
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Liite: HK Open -tietosuojaseloste
Osallistumalla HK Open -kilpailuun annat suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn ja keräämiseen tapahtuman
yhteydessä. Lisätietoja tietojen käsittelystä löydät alta. Hauenkalastajat Suomi Oy noudattaa henkilötietojen
käsittelyssä EU:n tietosuoja-asetusta.
HUOM! Alle 16-vuotiailta kilpailijoita vaadimme vanhempainvastuunkantajan kirjallisen suostumuksen
ilmoittautumiseen ja henkilötietojen keräämiseen ja käsittelyyn (Tietosuoja-asetuksen 8 artikla, kohta 1).
Vanhempainvastuunkantajan allekirjoittama ja päivätty vapaamuotoinen suostumuskirje tulee toimittaa
sähköpostitse osoitteeseen mikko.salonen@hauenkalastajat.fi ilmoittautumisen päättymispäivämäärään
26.04.2019 mennessä.

Tietojen käsittelystä vastuussa olevan tahon nimi ja yhteystiedot: Mikko Salonen, HAUENKALASTAJAT SUOMI
OY Nuottalahdentie 2, 37100, Nokia, Suomi. Puhelin: 0451405662 info@hauenkalastajat.fi
Tietosuojavastaavan yhteystiedot: HAUENKALASTAJAT SUOMI OY Nuottalahdentie 2, 37100, Nokia, Suomi.
Puhelin: 0451405662 info@hauenkalastajat.fi
Tarkoitukset, joita varten henkilötietoja halutaan käsitellä:
Hauenkalastajat Open kilpailun läpiviemiseksi ja raportoimiseksi. Henkilötietoja, jotka asetat käytettäviksemme
ilmoittautumalla, käytetään sen tapahtuman toteuttamiseksi, johon ilmoittaudut.
Käsittelyn oikeusperuste: Yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan (1) kohdan a) ja b) alakohta: tarvitaan
tapahtumaan ilmoittautumiseksi.
Käsiteltävien henkilötietojen luokat: Tapahtuman mukaan on annettava ja käsiteltävä seuraavia tietoja:
●
nimi ja syntymävuosi
●
yhteystiedot, kuten s-postiosoite, puhelin jne.
●
tapahtumakuvat ja kalakuvat
●
tapahtuma ja siihen liittyvät muut tiedot
Järjestelmän lokitiedot, joita muodostuu käsiteltäessä tietojasi IT-järjestelmissämme, esim. IP-osoite,
päiväys/kellonaika.

Tietojen lähde (alkuperä): Asianosainen
Tietojen vastaanottaja(luokat): Tapahtumaan osallistumisesi mukaan tietosi välitetään Hauenkalastajat Suomen
henkilötietojen käsittelijöille, jotka toteuttavat tapahtuman tai käytettyjen IT-järjestelmien ylläpidon ja huollon.
Kyseiset henkilöt eivät kuitenkaan saa käyttää tietojasi omiin tarkoituksiinsa. Lisäksi voi olla tarpeen välittää
tietosi yhteistyökumppaneille, joiden kanssa tapahtuma järjestetään.
Tietojen välitys kolmanteen maahan tai kansainväliseen organisaatioon sekä siihen liittyvät takuut tietojen
suojelusta: Hauenkalastajat Suomi ei välitä tietoja kolmansiin maihin. Tapahtuman toteutuksessa ja
ilmoittautumisessa käytetään Facebook- ja Google-alustoja, joiden tietojenkäsittelystä Hauenkalastajat Suomi ei
ole vastuussa. Ilmoittautumalla tapahtumaan hyväksyt Hauenkalastajat Suomi Oy:n vastuuvapauden Facebookin ja
Googlen tietojenkäsittelykäytännöistä. Facebookin ja Googlen GDPR- ja tietosuojakäytäntöihin voit tutustua
verkossa mm. seuraavien linkkien kautta:
https://www.facebook.com/business/news/facebooks-commitment-to-data-protection-and-privacy-in-compliancewith-the-gdpr
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https://cloud.google.com/security/gdpr/
Tietojen tallennusaika: Tapahtumaan liittyvät ilmoittautumistietosi poistetaan 12 kuukauden kuluessa (laskettuna
meneillään olevan kalenterivuoden päättymisestä alkaen). Mahdolliset verotuksen kannalta merkitykselliset kuitit,
kuten laskut jne., poistetaan lakisääteisen säilyttämisajan mentyä umpeen (yleensä 10 vuotta).

Asianosaisen oikeudet tietoihin, tietojen käsittelyn oikaisuun, poistoon tai rajoittamiseen, käsittelyn kieltämiseen
ja tietojen siirrettävyyteen: Hauenkalastajat Suomi ei käytä tietoja mihinkään muuhun kuin tapahtuman
järjestämiseen ja siitä raportoimiseen ja tietoja ei siirretä kolmansille osapuolille. Asianosaisella on oikeus
tarkistaa tietonsa pyytämällä tiedot osoitteesta info@hauenkalastajat.fi.
Jos tietyt lakisääteiset edellytykset täyttyvät, sinulla on seuraavat oikeudet: Oikeus sinusta tallentamiimme
tietoihin; oikeus tietojesi käsittelyn oikaisuun, poistamiseen, rajoittamiseen tai käsittelyn kieltämiseen sekä oikeus
tietojen siirrettävyyteen.
Oikeus peruuttaa suostumus tietojen käsittelyyn: Voit peruuttaa suostumuksesi tietojesi käsittelyyn milloin
tahansa tulevaisuuden osalta antamalla sopivan ilmoituksen edellä mainitulle vastuuhenkilölle. Peruutuksen
saapumiseen asti toteutettu tietojesi käsittely säilyy laillisena.
Valitusoikeus: Jos olet sitä mieltä, että henkilötietojasi käsitellään laittomasti, sinulla on oikeus tehdä valitus
toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle.
Tietojen ylläpitoon liittyvä oikeudellinen tai sopimuksellinen välttämättömyys sekä mahdolliset seuraukset
tietojen ylläpidon laiminlyönnistä: Tietojasi tarvitaan tapahtumaan osallistumista varten. Ilman tietojesi
ilmoittamista osallistuminen ei ole mahdollista.
Automatisoitu päätöksenteko tai profilointi: Hauenkalastajat Suomi Oy ei toteuteta kerättyjen tietojesi
perusteella automatisoitua päätöksentekoa tai profilointia.
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