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- Säännöt 2021 - 
1. Kilpailu käydään kartalla erikseen määrätyllä alueella. 

 Kalastaminen on sallittua ainoastaan rannoilta ja avoimilta yleisiltä laitureilta. Silloilta kalastaminen on 
kielletty. 

2. Kilpailuaika on kolme tuntia. 
 Kaikki osallistujat lähtevät kilpailuun yhtä aikaa kilpailukeskuksesta lähtölaukauksen jälkeen. 
 Kilpailussa ei ole siirtymäaikoja eli kalastuksen saa aloittaa välittömästi lähtölaukauksen jälkeen ja 

kilpailun päättymishetkellä osallistujien tulee olla palanneena kilpailukeskukseen. 
3. Kilpailu käydään 2-henkisin joukkuein. 

 Joukkueen jäsenet kulkevat kilpailun ajan yhdessä (max. 20 m etäisyys). 
 Joukkue liikkuu jalkaisin (pois lukien pyörätuoli tarvittaessa). 

4. Kilpailussa kaikki lailliset vapakalastusmenetelmät ovat sallittuja. 
 Max. 3 vapaa mukana kilpailussa / kilpailija (pilkkivapoja ei lasketa). 
 Vain 1 vapa / hlö (jossa yksi viehe tai koukku) kerrallaan käytössä / kilpailija. 
 18–64-vuotiailla on oltava kalastonhoitomaksu suoritettuna, mikäli he kalastavat heittokalastusvälinein. 

5. Joukkueen lopputulos muodostuu joukkueen neljän (4) pisimmän kalan yhteispituudesta. 
 Kalojen tulee olla eri lajia eli vain pisin kala kustakin joukkueen saamasta kalalajista huomioidaan. 
 Kukin kala mitataan kisajärjestäjän antamalla mittalaudalla 0,5 cm tarkkuudella, pyöristäen alaspäin (eli 

37,9 cm = 37,5 cm). Kalojen pituus mitataan leuan kärjestä yhteen puristetun pyrstöevän kärkeen. 
 Tasatilanteessa enemmän kalalajeja mittauttanut joukkue voittaa (max. = 4 lajia). Lajimääränkin ollessa 

tasan ratkaisee pisin tai tarvittaessa toiseksi pisin jne. kala voittajan. Jos kaikki neljä kisakalaa ovat yhtä 
pitkät, ratkaisee arpa. 

 Jokainen alle 18-v kilpailija (syntynyt 2003 tai myöhemmin) saa ikähyvityksenä 5 cm lisäystä joukkueensa 
lopputulokseen. Jos molemmat joukkueen jäsenet ovat nuoria, on joukkueen saama etu yhteensä 10 cm. 

6. Kilpailukalat voi halutessaan vapauttaa (kuvataan). 
 Kalaa mittalaudalla kuvattaessa, kalan vasemman kyljen tulee olla kameraan päin. 
 Kalan ollessa alle 15 cm, se ei ylety mitta-asteikolle – tällöin kalan kuono asetetaan 20 cm viivalle. 
 Kuvattavaa kalaa voi sen vahingoittumisen estämiseksi pitää aloillaan mittalaudalla, mutta kalan lajin ja 

pituuden tulee näkyä kuvasta luotettavasti. 
 Vapautettavat kalat on laskettava vapaaksi mahdollisimman vahingoittumattomina. 
 Saaliiksi otettavat kalat tulee lopettaa saaliiksi saamisen yhteydessä. 

7. Kilpailutulokseen ei hyväksytä rauhoitettuja, alamittaisia tai suun ulkopuolelta koukkuun tarttuneita kaloja. 
 Alamitat: kuha 45 cm, eväleikattu taimen 50 cm, lohi 60 cm. 
 Eväleikkaamaton taimen on rauhoitettu. 

8. Mäskääminen, eli kalojen houkuttelu ruoka-aineilla, ennen kilpailua ja kilpailun aikana on kielletty (samoin ns. 
"feederin" käyttö). 

9. Kilpailussa noudatetaan hyviä tapoja – roskaaminen ja kaikenlainen muita häiritsevä käytös on kielletty. 
10. Kilpailun kolme kärkijoukkuetta palkitaan lahjakortein. 

 Kilpailun voittajat nimetään Hämeenlinnan Kalakunkuiksi 2021. 
 Lisäksi voittajat ovat tuloksellaan automaattisesti mukana kilpailemassa ”Vuoden katukalastaja” -tittelistä 

palkintoineen. Titteli myönnetään syksyllä kaksikolle, jonka voittotulos on Suomessa vuoden aikana 
järjestettyjen Street fishing -kilpailujen paras. (Koronavaraus: titteli jaetaan vain, jos kiertueen kilpailuista 
vähintään seitsemän saadaan järjestettyä.) 

11. Ns. hybridisääntö: Lyhyt selitys: Joukkue voi sisällyttää saamansa, tunnistetun lajin lopputulokseensa 
korkeintaan yhden kerran, ei siis esim. 1,5 kertaa. Pitempi selitys: Mikäli joukkue saa kalalajien risteymän eli 
hybridin, hyväksytään kyseinen hybridi joukkueen kilpailukalaksi, jos kumpaakaan sen ns. kantalajeista ei mitata 
(esim. särkilahna hyväksytään joukkueen kilpailukalaksi, jos joukkue ei mittauta särkeä eikä lahnaa). Mikäli 
tuomaristo ei tunnista kumpaakaan hybridin kantalajeista, hyväksytään kala sellaisenaan joukkueen 
kilpailukalaksi, ikään kuin omana lajinaan. 

12. Kisan järjestäjällä on tarvittaessa oikeus tehdä näihin sääntöihin muutoksia tai tarkennuksia ja näiden sääntöjen 
lisäksi noudatetaan lakia ja mahdollisia paikallisia kalastusrajoituksia. 
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