
PKS-Cup runkosäännöt 2018
1§ PKS-cup koostuu seitsemästä osakilpailusta:
Suovanselkä-uistelu, Vuosjärvi-uistelu, Jenna- Vaaput- uistelu, Koliman Taimen, 
Pääjärven Veto, PKS-Uistelu sekä Kivijärven Taimenuistelu.
2§ Jokaisessa osakilpailussa noudatetaan näitä runkosääntöjä ja erikseen annettavia 
osakilpailukohtaisia sääntöjä sekä veneliikenne- ja kalastussääntöjä. Kilpailun kulusta 
vastaa järjestävän seuran nimeämä kilpailunjohtaja.
3§ PKS-cupin kilpailut ovat avoimia kaikille uistelun harrastajille. Kilpailut käydään 
venekunnittain siten, että osakilpailupisteet annetaan venekunnan kipparille. 
Venekunnalla on mahdollisuus nimetä halutessaan PKS-cup osakilpailussa
varakippari, joka voi edustaa kipparia PKS-cupin osakilpailuissa. Kipparin ja
varakipparin on tarvittaessa esitettävä henkilöllisyytensä. Varakipparia ei ole
pakko nimetä. Varakippareita voi olla vain 1. Mikäli kippari siirtyy edustamaan toista
venekuntaa, ei hänen aiemmin edustamansa venekunta voi osallistua varakipparin
nimellä kyseiseen kilpailuun.
4§ PKS-cup koostuu 7 osakilpailusta, joista 5 parhaan osakilpailun yhteispisteet 
ratkaisevat cupin loppusijoituksen.
5§ Kilpailun parhaiten sijoittuneet venekunnat saavat sijoituspisteitä siten että
voittaja saa 50 pistettä, toinen 49p, kolmas 48p, jne. Aiemmista vuosista poiketen 
osallistumispisteitä (5 p) ei jaeta. Cupin lopputilanteessa pisteiden jakautuessa tasan, 
ratkaisevat parhaat osakilpailusijoitukset.
PKS -Cup lähettää sm-kisoihin kuusi edustajaa cupin paremmuusjärjestyksessä.
Kuusi seuraavaa venekuntaa ovat varasijalla. Mikäli jokin venekunta on estynyt,
lähetetään seitsemänneksi ja kahdeksanneksi jne. parhaiten sijoittunut venekunta
edustamaan Cupia sm-kisoihin.
6§ Tasatuloksen sattuessa osakilpailun paremmuusjärjestys ratkaistaan arvalla.
7§ Kilpailukortit on palautettava kilpailun jälkeen järjestäjälle. Kilpailukortin 
palauttamatta jättänyt kilpailija joutuu maksamaan mahdollisista etsinnöistä aiheutuneet
kustannukset. Kilpailukorttiin on merkittävä puhelinnumero josta kilpailun
aikana saadaan venekuntaan tarvittaessa yhteys. Lisäksi kilpailijan tulee punnituksen
jälkeen tarkistaa kilpailukorttiin tehdyt punnitusmerkinnät ja hyväksyä ne
allekirjoituksellaan. Tämän jälkeen punnitustuloksesta ei voi valittaa.
8§ Kilpailukaloja ovat: järvilohi, rasvaeväleikattu järvitaimen, nieriä, kuha,
ahven ja hauki. Kilpailukalojen alamitat ovat leuan kärjestä
yhteen puristetun pyrstöevän kärkeen:
järvilohi, järvitaimen ja nieriä 61cm, kuha 46cm, hauki 55cm, ahven 25cm. Muita 
kaloja ei hyväksytä. 
Allasmitan alittavan kalan tuominen punnitukseen aiheuttaa venekunnan hylkäämisen. 
Altaan pyyntimitta ilmoitetaan kipparikokouksessa ennen kilpailun alkua.
9§ Pyyntitavoista on sallittu vain vetouistelu, lirkkiminen eli trokastaminen tai
muu onkimiseen/pilkkimiseen viittaava kalastusmuoto on kielletty. Vieheet on
laskettava pyyntiin, jonka jälkeen vavat on asetettava telineisiin. Yhtä siimaa kohden
saa pyynnissä olla enintään 2 viehettä. Vapoja saa olla pyynnissä yhtäaikaisesti
enintään 10. Jos takilassa on kiinnitettynä kiinteästi uistin, se lasketaan vavaksi.
Vieheiden koeuitto ylimääräisellä vavalla on kielletty ja veneessä saa olla kilpailun
aikana (mukaan lukien siirtymät) näkyvissä kulloinkin kisassa sallittu maksimi
vapamäärä. Tämän pykälän sääntöjä voidaan täydentää osakilpailukohtaisilla



säännöillä.
10§ Kilpailussa käytetään virallisena kilpailuaikana GPS-aikaa. Kalastuksessa
käytettävien välineiden laskeminen veteen ennen kilpailuajan alkua tai niiden
nostaminen vedestä kilpailuajan täytyttyä johtaa venekunnan hylkäämiseen.
11§ Täkyraksin käyttö on sallittua. Täkykaloina ei saa kuitenkaan käyttää 
kilpailukaloiksi
kelpaavia kaloja.
12§ Kilpailuveneet tulee varustaa vesiliikennelain ja -asetusten määräämin 
turvallisuusvarustein.
Kilpailussa noudatettava vesiliikennelain säädöksiä
13§ Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuulla.
14§ Järjestäjillä on oikeus tarkistaa kilpailuveneet varusteineen ja suorittaa valvontaa
kilpailun aikana.
15§ Järjestäjillä on oikeus peruuttaa tai siirtää kilpailu ylivoimaisen esteen sattuessa.
16§ Jokaisessa osakilpailussa järjestäjä vastaa valvonnasta. Hätätapauksissa soitto
hätänumeroon 112.
17§ Jokaisessa osakilpailussa annetaan kilpailijalle kilpailualueen kartta. 
Rantautuminen
on sallittu ainoastaan karttaan merkityille paikoille. Kilpailualueen rajan ylittäminen ja 
luvaton poistuminen
kilpailualueelta aiheuttaa venekunnan hylkäämisen.
18§ Tuomarineuvostolla on oikeus hylätä kilpailusuoritus, mikäli näitä runkosääntöjä
tai osakilpailukohtaisia sääntöjä on rikottu.
19§ 18–64-vuotiailla kilpailijoilla on oltava todistus valtion kalastuksenhoitomaksun
suorittamisesta.
20§ Protestiaika päättyy 15 minuutin kuluttua tulosten nähtäville asettamisesta.
Tuomarineuvosto koostuu kahdesta kilpailun järjestäjän nimeämästä henkilöstä ja
yhdestä arvotusta kilpailuun osallistuvasta kipparista. Protestimaksu on 50 €, joka
palautetaan protestin ollessa aiheellinen. Tuomarineuvoston päätöksestä ei voi
valittaa.
21§ PKS-Cupin runkosääntöjen ja erillisten osakilpailusääntöjen rikkominen
aiheuttaa ensimmäisellä kerralla venekunnan kilpailutuloksen hylkäämisen,
mikäli venekunta rikkoo sääntöjä kahdesti kauden aikana, suljetaan venekunta
pois PKS-Cupista. Lisäksi venekunnan sulkeminen Cupista aiheuttaa ilmoituksen
SM-Vetouistelu toimikunnalle ja muille Cup-järjestäjille.
22§ Venekunta sitoutuu noudattamaan näitä runkosääntöjä ja kilpailukohtaisia
sääntöjä maksamalla kilpailumaksun.
 
Joukkuekilpailusäännöt 2018
1§ Joukkuekilpailun osallistumismaksu on 30 €. Venekunta ei voi osallistua pelkkään
joukkuekilpailuun.
2§ Joukkuekilpailuun osallistuvat kolmen venekunnan muodostamat joukkueet
on nimettävä kippareineen joukkueen ensimmäisessä osakilpailussaan. Joukkue
voi nimetä tarvittaessa varavenekunnan ensimmäisessä kilpailussa, jossa sitä tarvitsee.
Varavenekuntaa ei voi käyttää, jos joukkueen varsinaiset veneet osallistuvat
kilpailuun. Varavenekunta ei voi osallistua PKS-Cupin muihin joukkueisiin saman
kauden aikana.



3§ Jokaisen kolmen venekunnan tulos lasketaan mukaan joukkueen tulokseen.
Jokaisessa osakilpailussa jaetaan pisteitä kymmenelle parhaalle joukkueelle. Pisteet 
jaetaan siten, että voittaja saa 10, toinen 9, jne. Tasatuloksen sattuessa sijoituksen 
ratkaisee arpa.
4§ PKS-Cupin joukkuesijoitukset ratkaistaan seitsemän osakilpailun kokonaisuudesta, 
josta viiden parhaan osakilpailun tulokset otetaan huomioon. Cupin lopputilanteessa 
pisteiden jakautuessa tasan, ratkaisevat parhaat osakilpailusijoitukset. Mikäli 
osakilpailusijoitukset ovat samat, tämän jälkeen ratkaisee arpa.
5§ Voittajajoukkue edustaa PKS-Cupia vetouistelun SM-kisoissa. Mikäli SM-kisoihin 
valitun joukkueen venekunnat mukaan luettuna varavenekunta ei pääse osallistumaan 
kilpailuun esteen vuoksi, lähetetään PKS-Cupista seuraavaksi sijoittunut venekunta 
edustamaan Cupia SM-Kisoihin.
6§ Muilta osin noudatetaan PKS-Cupin runkosääntöjä ja osakilpailukohtaisia sääntöjä 
2018.

Osakilpailukohtaiset säännöt

Suovanselkäuistelu, 20.5. klo 10-17
Hauki, alle 5kg kerroin 1. Hauki, yli 5 kg kerroin 2. Kuha, kerroin 5. Ahven, kerroin 4. 
Rasvaeväleikattu taimen tai lohi, kerroin 25.

Vuosjärvi- uistelu, 10.6. klo 10-17
Hauki, kerroin 1. Kuha, kerroin 2. Ahven, kerroin 4. Rasvaeväleikattu taimen, tai lohi, 
kerroin 20. Ei painokertoimia.

Jenna- Vaaput – uistelu, 30.6. klo 15-22
Punnitaan 5 kalaa/laji. Hauki, kerroin 1. Kuha, kerroin 3. Ahven, kerroin 6. Ei 
painokertoimia.

Koliman Taimen, 4.8. klo 10-17
Hauki, kerroin 1. Kuha, kerroin 2. Ahven, kerroin 5. Rasvaeväleikattu taimen tai –lohi 
kerroin 20. Ei painokertoimia.

Pääjärven veto, 8.9. klo 10-17
Järvilohi, tai rasvaeväleikattu taimen, kerroin 20. Hauki alle 5 kg, kerroin 1. Hauki alle 
10 kg, kerroin 2. Hauki 10 kg tai yli, kerroin 3. Kuha alle 3 kg, kerroin 3. Kuha 3 kg tai 
yli, kerroin 6.  Ahven alle 1 kg, kerroin 3. Ahven 1 kg tai yli, kerroin 6.

PKS-Uistelu, 22.9. klo 10-17
kts. Pääjärven Vedon säännöt.

Kivijärven Taimenuistelu, 6.10. klo 9-16
kts. Pääjärven Vedon säännöt.


