PUULIITON PILKKIKILPAILUJEN SÄÄNNÖT
1§
Kilpailut pidetään 12.3.2016. Lähtö- ja
punnitusalue on Sport & Spa Hotel Vesileppis
(Vokkolantie 1, 79100 Leppävirta).
Kilpailut alkavat kello 10.00.
Naisten ja nuorten sarjat päättyvät kello 13.30
ja jäältä poistumisen on tapahduttava kello
14.00:een mennessä.
Miesten sarjojen kilpailuaika päättyy kello 14.00
ja jäältä on oltava pois kello 14.30 mennessä.
2§
Kilpailuihin voivat osallistua Puuliiton
ammattiosastojen jäsenet ja heidän 17-vuotiaat
ja sitä nuoremmat lapsensa. Osallistumisoikeus
on lisäksi Puuliiton entisillä, eläkkeellä olevilla
jäsenillä, jotka esittävät kilpailukansliassa
ammattiosaston antaman todistuksen
jäsenyysajastaan. Eläkkeellä olevat jäsenet
osallistuvat ikänsä edellyttämään sarjaan.
3§
Kilpailijoiden on käyttäydyttävä moitteettomasti
ja hyvän toverihengen mukaisesti niin
kilpailualueella kuin sen ulkopuolellakin.
4§
Lähtö- ja punnituspaikalle saavuttaessa ja niillä
liikuttaessa jääkairan terän pitää olla suojattuna
kilpailusta poissulkemisen uhalla.
5§
Kilpailijoiden on liikuttava kilpailualueella
jalkaisin.
6§
Kilpailija ei saa mennä onkimaan 5 metriä
lähemmäksi toista kilpailijaa ilman tämän
suostumusta.
7§
Kilpailijalla on oikeus käyttää kerrallaan vain
yhtä onkea. Ns. ryöstöpilkin käyttö on
ehdottomasti kielletty. Mukana saa olla
varaonkia.
8§
Kilpailukalaksi hyväksytään ahven, joka on
saatu kilpailun aikana kilpailualueelta.
9§
Kaloja ei saa luovuttaa toiselle kilpailijalle
ennen punnitusta kilpailusta poissulkemisen
uhalla. Alamittaiset kalat on päästettävä
takaisin veteen.

10 §
Palkintojärjestyksen ratkaisee kalojen
yhteispaino. Jos kahdella tai useammalla
kilpailijalla on sama tulos, järjestyksen ratkaisee
suurin kala. Ellei järjestys ratkea tälläkään
tavalla, voittaa pienempi kappalemäärä.
11 §
Tuomariston ja kilpailun juryn kokoonpano
ilmoitetaan kilpailualueella. Jury ratkaisee
kilpailujen aikana esiintyneet mahdolliset
erimielisyydet. Valitukset on toimitettava
tuomaristolle viimeistään punnituksen aikana,
mutta ennen palkintojen jakoa. Myöhemmin
esitettyjä valituksia ei käsitellä. Valitusten pitää
olla perusteltuja ja todistettavissa olevia.
12 §
Palkintojen jako suoritetaan heti tuloslaskennan
jälkeen.
13 §
Ammattiosastojen välinen miesten
joukkuekilpailu käydään 3-miehisin joukkuein,
jotka voidaan muodostaa miesten sarjoihin
osallistuvista kilpailijoista. Ammattiosastojen
välisen naisten joukkuekilpailun 3 edustajaa
nimetään naisten sarjojen kilpailijoista.
Joukkueet on nimettävä
ennakkoilmoittautumisen yhteydessä.
Sarjajako on seuraava:
Sarja A, yleinen;
Sarja B, miehet yli 60.v;
Sarja C, naiset yli 60.v;
sarja D, 17-vuotiaat ja nuoremmat;
Sarja E, naiset yleinen.
14 §
Jokaisella joukkueella on oikeus tuoda
kilpailuihin yksi (1) tarkkailija, joka on
ilmoitettava kilpailukansliaan ennen kilpailun
alkamista.
15 §
Ilmoittautumisen yhteydessä annetaan
jokaiselle kilpailijalle kilpailukortti ja muovipussi.
Kilpailijan on tutustuttava ennen kilpailujen
alkua kilpailualueen karttaan ja sääntöihin.
Punnitukseen on saavuttava suoraan jäältä
(joukkueen ryhmänä) ja luovutettava
kilpailukortti punnitsijalle, joka punnitsee saaliin
muovipussissa. Tuloslaskennan jälkeen saalis
luovutetaan takaisin kilpailijalle.
KILPAILUT OVAT PUULIITON JÄSENTEN
KESKEISET. TÄMÄN VUOKSI JOKAINEN
HUOLEHTII SIITÄ, ETTÄ SÄÄNTÖJÄ
NOUDATETAAN.

