
SALAR PIKE OPEN 2021 SÄÄNNÖT 
 
Kilpailun nimi: Salar Pike Open 
Kilpailun järjestäjä: Kalakerho Salar ry:n Catch&release 
toimikunta 
Kilpailukala: Hauki 
Kilpailuun saa osallistua: Kaikki halukkaat jolla on valtion kalastonhoitomaksu 
maksettuna 
Kilpailun luokka: 
Catch&release, joukkueen viiden pisimmän hauen yhteismitta (esim. 
70cm+77cm+82cm+85cm+90cm=404cm) 
 
Hauen alamitta =70cm 
Hauki laitetaan mittalaudalle suu vasemmalle (eli 0cm kohdalle) ja selkä ylöspäin 
mittalaudalle sitten otetaan kuva että koko kala näkyy. 
Mitta pyöristetään aina pienempään lukemaan. 
Kisan alussa jaettava joukkuetarra tulee näkyä kuvassa 
 

 
 
Kartassa kalastuskieltoalueet rajattu punaisella värillä 
Joukkue: Venekunnassa voi olla 2-3 kalastajaa 
Osallistumismaksu: 40€/venekunta 
Kilpailuaika: 10.00-16.00 ja 30min paluu kisapaikalle 
Kapteenien kokous: klo 09.45 kisapaikalla. Täällä käydään läpi sääntöjä ja muutoksia jos 
sellaisia on tullut. Tässä jaetaan myös kilpailukortit ja kartat sekä säännöt. 
Kilpailualue: Kristiinan merialue. Tämä näkyy kartassa minkä saatte 
kapteenikokouksessa. Jos näitä sääntöjä rikkoo, joutuu hylätyksi. 
Kalastustapa: virveli. Yksi vapa/henkilö. Varavapa saa olla mukana. Sallittua kalastaa 
siirtymän aikana.  
Vastuu: Jokainen kalastaa ja ajaa venettä OMALLA VASTUULLA. Jokainen kuuluu tietää 
tämän säännön. 
Kilpailun tuomaristo: Patrik Lundell 0405387184, Petteri Pihlaja, Rune Bergström. 
Protesti: Jos joku haluaa tehdä protestin, on se tehtävä kirjallisesti tuomaristolle 
viimeistään 30minuuttia kilpailun päätyttyä. Protestimaksu on 30€ ja se on maksettava 
protestin jättämisen yhteydessä. Jos protesti menee läpi/hyväksytään, rahat palautetaan. 
Kilpailun tuomariston päätöksestä ei voi tehdä valitusta. 
Pakolliset turvavarusteet veneessä: pelastusliivit, vaahtosammutin 
  



Kalan ilmoittaminen:  
  

• Avaa puhelimen kamera. 
• Aseta kala niin että leuka osuu päätyseinään ja selkä kohti pitkittäisseinää ja ota 

kuva. Koko kala ja kisatarra pitää näkyä kuvassa. Epätarkat kuvat tai kuvat jossa ei 
koko kala näy hylätään automaattisesti. 

• Mene puhelimella osoitteeseen: www.fisuun.fi/kk  
• Kirjaudu sisään.  

o Käyttäjätunnus: oma puhelinnumero (esim. 0401234567)  
o Salasana: spopen2021  

• Ilmoita kala klikkaamalla vasemmasta yläkulmasta Lisää Kilpailukala.  
• Valitse ilmoitettava laji HAUKI  
• Kirjoita kalan pituus numeroina ja täysinä sentteinä ilman yksikköä. Pyöristys 

tehdään alaspäin, esim. 87,5 on 87.  
• Lisää kuva klikkaamalla Lisää tiedosto. Valittavaksi tulee kuvan haku puhelimen 

muistista, joka on esim: galleria / asiakirjat / files tms.   
Huom! Älä valitse kameraa, sillä tällöin ei kuva välttämättä tallennu puhelimeesi.  

• Voit halutessasi lähettää yhteensä kolme kuvaa per kala.  
• ODOTA kunnes kuva on latautunut 100% ja näkyy sivulla.  
• Painamalla Tallenna ja palaa listaan lähetät ilmoituksen.  VALMIS. 

 
• Voit muokata ilmoitusta ja lisätä siihen kuvia painamalla Muokkaa.  

 
• Väri ilmoittaa ilmoituksen tilan; keltainen=vireillä, vihreä=hyväksytty  

 
  


