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1§ 
Lions-liiton pilkkimestaruuskilpailut ovat avoimet kaikille lioneille, puolisoille, leoille ja pennuille. 
Kilpailussa pilkitään seuraavista Suomen mestaruuksista: 
a) Henkilökohtaiset mestaruudet 
- Alle 60-vuotiaat miehet 
- Yli 60-vuotiaat miehet 
- Alle 60-vuotiaat naiset 
- Yli 60-vuotiaat naiset 
- Alle 16-vuotiaat leot ja pennut 
b) Joukkuekohtaiset mestaruudet (enintään 3 henkilöä/joukkue) 
- miehet 
- naiset 
 
2§ 
Järjestävä klubi vahvistaa vuosittain osallistumismaksut.  
Järjestelytehtävissä päävastuulliseksi nimetyn klubin jäsenet ja puolisot eivät voi osallistua 
kilpailuun. Kilpailutapahtuman järjestelyissä avustavien klubien jäsenet ja puolisot voivat 
osallistua kilpailuun. 
 
3§ 
Kilpailuaika on viisi (5) tuntia, johon sisältyy myös ½ tunnin siirtymisajat kilpailualueelle ja kilpailun 
päätyttyä punnitusalueelle. Kilpailun aloitus klo 9.30 ilmaistaan äänimerkillä, samoin kalastuksen 
aloittaminen klo 10.00 ja päättyminen klo 14.00 sekä kilpailun päättyminen klo 14.30, jolloin 
kilpailijoiden on viimeistään oltava takaisin narulla rajatun alueen sisäpuolella.  
Myöhästyneet kilpailijat hylätään. Kilpailuaikana kilpailualueelta poistuminen on kielletty ilman 
järjestäjien lupaa. 
 
4§ 
Kilpailualue on selvästi merkittävä ja pilkkiminen tämän alueen ulkopuolella on kielletty. Avannon teko 
(ellei toisin määrätä) 50m lähemmäs aurattuja tai merkittyjä jääteitä tai latuja on kielletty. Kiellon 
rikkoja on velvollinen kilpailusta pois sulkemisen lisäksi vaadittaessa maksamaan uuden tien 
aukaisemisen. Pilkkiminen ja kairaaminen 5m lähemmäs toisen avantoa on kielletty ilman 
asianomaisen suostumusta. Varusteiden vieminen kilpailualueelle ennen kilpailun alkua on kielletty. 
Radiopuhelimien, kaikuluotaimien ja muiden sähköelektronisten tai moottorikäyttöisten apuvälineiden 
käyttö on kielletty. 
Järjestäjien on suoritettava alueella riittävä jäätiedustelu. 
 
5§ 
Kilpailija saa käyttää vain yhtä 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 (ei kuitenkaan mormyska), mikä saadaan kiinnittää vatsalenkkiin korkeintaan yhdellä 
renkaalla tai hakasella. Koukku ei saa olla kiinnitettynä pilkin ja vavan väliseen siimaan. Lisäpainojen 
käyttö on sallittu, mutta painojen pitää olla koukun yläpuolella. Mormyska rinnastetaan koukkuun. 
Kaikki syötit ovat sallittuja, mutta syötin on oltava pilkin koukussa. Houkuttimien käyttö kuten ryynien, 
matojen, toukkien tms. pudottaminen avantoon on kielletty.  
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Kilpailualueella on kilpailijan kuljettava jalan. Poikkeusluvan invalideille suksien tai kelkan käytöstä voi 
myöntää tuomarineuvosto. 
 
6§ 
Kilpailukalaksi hyväksytään AHVEN. 
 
7§ 
Kilpailijoiden paremmuuden ratkaisee saaliin paino. Jos se on henkilökohtaisten kilpailusarjojen 
kohdalla sama, lasketaan kalojen lukumäärä ja lukumääräisesti eniten kaloja saanut on näistä paras. 
Kalojen lukumääränkin ollessa sama, jaetaan mitalisija ja jätetään seuraava(t) sija(t) jakamatta. 
Muiden kuin mitalisijojen kohdalla saaliin painon ollessa sama sijoitus ratkaistaan arvalla. 
Joukkueiden paremmuuden ratkaisee niiden jäsenten saaman saaliin yhteispaino. Jos se on sama, 
ratkaisee arpa. 
 
8§ 
Kilpailujoukkueet ja pelkästään henkilökohtaiseen kilpailuun osallistuvat on ilmoittautumisen 
yhteydessä ilmoitettava erikseen. Mahdolliset muutokset ennakkoon ilmoitettuihin joukkueisiin on 
tehtävä kirjallisesti kilpailukansliaan ennen kilpailun alkua järjestäjän ilmoittamaan määräaikaan 
mennessä. 
 
9§ 
Kilpailualueella on päihdyttävien aineiden nauttiminen, juopuneena esiintyminen ja muu sopimaton 
käytös kielletty. Jos näiden sääntöjen rikkomista tai vilppiä todetaan kilpailussa tai punnituspaikalla, 
voi kilpailun tuomarineuvosto asian tutkittuaan hylätä kilpailijan ja kilpailujoukkueen suoritukset ja 
sulkea pois kilpailusta. 
Joukkueiden johtajat ovat vastuussa jäsenten käyttäytymisestä kilpailupaikalla ennen kilpailua ja 
kilpailun aikana. 
 
10§ 
Lähtö- ja punnitusalueelle saavuttaessa sekä niillä liikuttaessa on jääkairan terä oltava suojattuna 
kilpailusta pois sulkemisen uhalla. 
 
11§ 
Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan. 
 
12§ 
Järjestäjä nimeää kolmihenkisen tuomarineuvoston, jonka yksi jäsen on kilpailun ylituomari ja 
vähintään yksi kilpailijoiden edustaja. Kilpailua koskevat vastalauseet tulee jättää kirjallisena 
tuomarineuvostolle 15 minuutin kuluessa punnituksen päättymisestä. Vastalausemaksu on 35 €. Jos 
vastalause hyväksytään, palautetaan vastalausemaksusta 25 €. Tuomarineuvoston päätöksestä ei 
voi valittaa. 
 

Hyväksytty hallituksen kokouksessa kaudella 2006 – 2007. 
 


