
Yleiset pilkkikisasäännöt Koirajärvellä 
 

Kilpailuaika on neljä (4) tuntia, klo 11.00 – 15.00, ei siirtymäaikoja. Kilpailijan tulee olla 
punnituspaikalla viimeistään klo 15.00.  Myöhästyneiden kilpailijoiden saalista ei punnita. 
 

Varusteiden vieminen kilpailualueelle (Iso Koirajärvi) ennen kilpailua ja varusteiden 
jättäminen kilpailualueelle kilpailun jälkeen on kielletty. 
  
Pilkkiminen ja reiän kairaaminen viittä (5) metriä lähemmäksi toisen avantoa on kielletty. 
 

Kilpailun aikana teräsuojaamatonta jääkairaa ei saa jättää lumelle tai jäälle makaamaan, vaan 
se on kairattava pilkkimisen ajaksi pystyyn. 
 

Kaikuluotaimen, GPS-paikantimen sekä muiden sähköelektronisten apuvälineiden käyttö on 
kielletty. Akkukäyttöisen kairan käyttö on sallittu. 
 

Kilpailija saa käyttää vain yhtä (1) onkea kerrallaan vedessä. Kiellettyjä ovat pilkit, joihin on 
kiinnitetty useampi kuin yksi (1) yksi- tai useampihaarainen koukku, poisluettuna 
tasapainopilkit, joissa sallitaan enintään kaksi (2) yksihaaraista kiintokoukkua ja rungon 
alapuolella oleva yksi- tai useampihaarainen irtokoukku, joka saa olla kiinnitettynä 
tasapainon vatsalenkkiin korkeintaan yhdellä renkaalla tai hakasella. Koukku ei saa olla 
kiinnitettynä pilkin ja vavan väliseen siimaan Lisäpainojen käyttö on sallittu, mutta painojen 
tulee sijaita koukun yläpuolella. Mormuska rinnastetaan koukkuun. Kaikki syötit ovat 
sallittuja, mutta syötin on oltava pilkin koukussa. Houkuttimien ja hajusteiden kuten mäskin, 
ryynien, matojen, toukkien tms. pudottaminen avantoon on kielletty kilpailun aikana. 
Kilpailualueella on liikuttava jalan.  
 

Kilpailukalaksi hyväksytään vain ahven. Muut kalat on punnituspaikalla oltava erillään 
punnittavista kaloista. 
 

Saaliiksi saatu kala suositellaan tapettavaksi välittömästi ennen talteenottoa. Mitään kaloja ei 
saa jättää jäälle. Lain määräämät alamittaiset kalat tulee laittaa takaisin avantoon. Saaliiksi 
saadut, muut kalat on tuotava erilliseen järjestäjän määräämään paikkaan tai laitettava 
takaisin avantoon. Järjestäjä ei ole velvollinen palauttamaan punnittuja kaloja kilpailijalle 
mutta kilpailija voi pyytäessä saada omat kalat käyttöönsä. 
Kilpailijoiden paremmuuden ratkaisee saaliin paino. 
 

Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan.  
 

Kilpailualueella häiritsevä käyttäytyminen ja havuilla merkatuille alueille meneminen on 
kielletty. 
 

Näiden edellä esitettyjen kilpailusääntöjen rikkominen aiheuttaa ko. kilpailijan suorituksen 
hylkäämisen. 
 

Palkinnon arvon mahdollinen ilmoittaminen verottajalle on palkinnon saaneen vastuulla. 
 
Jos kukaan sarjalainen ei saa kalaa, pääpalkintoja ei jaeta, mutta tuotepalkinnot arvotaan. 
 

Osanottomaksun maksamalla kilpailija sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä. 


