
H-pilkin säännöt vuosi 2014

1.§ Kilpailuaika on kolme (3) tuntia.

2.§ Kilpailusarja on yleinen. Jokaisella pilkkijällä tulee olla henkilökohtainen starttikortti.
Kortti tulee olla mukana ja kortti tulee esittää sitä kysyttäessä ja kalojen punnituksen 
yhteydessä.

3.§ Viittä (5) metriä lähempänä toista kilpailijaa ei saa kalastaa. Moottorikelkan käyttö 
kilpailualueella on kielletty.

4.§ Kilpailijat saavat käyttää vain yhtä pilkkivapaa kerrallaan. Koukkujen, pilkkien tai 
syöttien lukumäärää vavassa ei ole rajoitettu. Oman moottorikairan käyttö on sallittu.

5.§ Kilpailukaloiksi kelpaavat kaikki muut kalat paitsi taimen ja lohi, jotka ovat 
rauhoitetut (ne on laskettava elävinä takaisin avantoon). Harjuksen alamitta on 35 cm. 
Kalan saatuaan kilpailijan on heti ilmoitettava siitä toimitsijoille, jotka mittaavat ja 
merkkaavat kalan. Kalan tulee olla elävä kun se esitetään toimitsijalle. Kaloja ei saa 
luovuttaa kenellekään toiselle kilpailijalle kilpailun aikana.

6.§ Lähtö- ja punnituspaikoilla liikuttaessa on jääkairassa oltava teränsuoja paikoillaan 
kilpailusta sulkemisen uhalla. Kilpailualueella on jääkairat säilytettäävä 
pystyasennossa tai terät suojattuina.

7.§ Ensimmäisen (1.) palkinnon voittaa hän joka saa suurimman 2,5 kg tai enemmän 
painavan harjuksen. Toisen (2.) palkinnon voittaa hän joka saa suurimman 2,0 kg tai 
enemmän painavan harjuksen. Ellei em. painon täyttäviä harjuksia saada, 
ensimmäinen ja toinen palkinto arvotaan kaikkien pilkkikortin lunastaneiden kesken.

8.§ Kilpailijat osallistuvat kilpailuun omalla vastuullaan.

9.§ Kilpailun järjestäjillä on oikeus poistaa lähtö-, kilpailu- ja punnitusalueelta häiriötä 
aiheuttava henkilö.

10.§ Kilpailun järjestäjillä on oikeus tarkistaa kilpailijan reppu ja kalastusvälineet kilpailun 
aikana.

11.§ Kilpailua koskeva valitus on tehtävä kilpailun jurylle 15 minuutin kuluessa kalojen 
punnituksen päättymisestä. Valituksen käsittelee jury. Aiheettoman  protestin tekijä 
joutuu maksamaan 10 € / 100 SEK.

12.§ Mikäli sääntöjen rikkomista havaitaan, voi jury asian tutkittuaan hylätä kilpailijan.

13.§ Kilpailun juryyn kuuluu kolme jäsentä. Juryn päätöksestä ei voi valittaa.

14.§ Tornionjoella oleva kilpailualue ulottuu rannasta rantaan. Pohjois- ja eteläraja on 
merkattu kuusenhavuin.

Juryn jäsenet ovat:
Unto Koivumaa ja Ewald Filppa kolmas jäsen valitaan kilpailijoiden keskuudesta
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