EKL:n SM-rannaltaongintakilpailujen säännöt
(voimassa 3.5.2022 lukien)

1.
Kilpailussa kilpaillaan EKL:n Suomen mestaruuksista:
1. miesten ja naisten henkilökohtaisissa sarjoissa
2. EKL:n jäsenyhdistysten kesken joukkuekilpailussa
2.
Henkilökohtaiseen kilpailuun saavat osallistua Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n kuuluvien
yhdistysten jäsenet, joilla on joko työeläke- tai kansaneläkekortti. (Ansiotyössä olevat jäsenet
voivat osallistua alle 70-vuotiaiden sarjoihin.)
3.
Yhdistysmestaruuksista kilpaillaan kolmen (3) kilpailijan joukkueella sekä naisten että miesten
sarjoissa. Vajaita joukkueita ei hyväksytä. Yli 80-vuotiaat voivat osallistua yli 70-vuotiaiden
joukkueeseen. Keskusliiton jäsenyhdistys saa lähettää haluamansa määrän joukkueita jokaiseen
sarjaan. Keskusliitolla on kuitenkin oikeus, tarpeen niin vaatiessa, rajoittaa osallistujien määrää.
4.
Kilpailujoukkueet ja vain henkilökohtaiseen kilpailuun osallistuvat on nimettävä erikseen
ilmoittautumisen yhteydessä. Mahdolliset muutokset ennakolta ilmoitettuihin joukkueisiin on
tehtävä kirjallisesti kilpailukansliaan välittömästi sen avautuessa.
5.
Kilpailuaika on kolme (3) tuntia, niin naisten kuin miestenkin sarjoissa.
6.
Kilpailupaikan leveyden tulee olla vähintään viisi (5) metriä. Numeroidut kilpailupaikat arvotaan
ennen kilpailun alkua siten, että jokainen kilpailija nostaa paikka-arvan ennen kilpailualueelle
siirtymistä. Arvotulla kilpailupaikalla saa onkia vain yksi henkilö.
Kunkin sarjan kilpailualueelle on osallistujien käyttöön varattava vaihtopaikkoja kymmenen (10)
prosenttia siten, että joka kymmenes paikka on vaihtopaikka.
7.
Kilpailijat saavat siirtyä arvotuille aloituspaikoilleen lähtöluvan saatuaan ja laittaa välineensä
kuntoon, mutta veden pintaa ei saa rikkoa ennen kilpailun aloitusmerkkiä.
Kilpailijan on aloitettava hänelle arvotulla aloituspaikalla, mutta hänellä on oikeus viidentoista (15)
minuutin kuluttua aloitusmerkistä siirtyä toisen kilpailijan vapauttamalle paikalle tai vaihtopaikalle.
8.

Kilpailija ei saa käyttää muuta pyyntivälinettä kuin yhdellä (1) yksihaaraisella koukulla, koholla ja
painolla, joka ei saa olla kiiltävä, varustettua ilman kelaa olevaa vapaaonkea. Vapa saa olla
korkeintaan kuusi (6) metriä pitkä ja sen kärkiosaan kiinnitetty siima korkeintaan kaksi (2) metriä
vapaa pidempi. Sivutapsin käyttö on kielletty.
Varavälineitä saa olla mukana. Haavin käyttö kalan ylös nostamiseen on sallittu. Muita apuvälineitä
ei saa käyttää kalan ylös nostamiseen.
9.
Koukussa saa käyttää syötissä matoja, toukkia tai hyönteisiä. Houkuttimien, esimerkiksi hiekan ja
ryynien, heitto veteen on kielletty. Taikinan käyttäminen on kielletty. Koukun päällystäminen
loistemaalilla yms. on kielletty.
10.
Kalastus lopetetaan loppumerkkiin ja kilpailijoiden on oltava punnituspaikalla järjestäjän
määräämän ajan kuluessa.
11.
Kilpailukaloiksi hyväksytään järjestäjän ilmoittamat kalat. Saaliiksi saatu kala tulee säilyttää
puhtaassa, kuivassa astiassa tai pussissa, eikä sekaan saa laittaa hiekkaa, vettä tai muuta ainetta
kilpailusta poissulkemisen uhalla.
Kilpailijoiden paremmuuden ratkaisee saaliin paino. Jos se on sama, ratkaisee arpa. Jos kolmen
parhaan kilpailijan tulos on sama, on ao. kilpailijoiden oltava mukana arvonnassa. Muut sijat arpoo
järjestäjä. Joukkuekilpailussa paremmuuden ratkaisee joukkueiden jäsenten saaman saaliin
yhteispaino. Jos se on sama, ratkaisee arpa.
12.
Varsinaisen kilpailun alkamis- ja päättymishetki osoitetaan joko valo- tai äänimerkillä.
Kilpailu voidaan keskeyttää luonnonolosuhteiden (ukkonen, myrsky) niin vaatiessa kilpailun
tuomarineuvoston toimesta. Keskeytysmerkkinä on tällöin sama merkki kuin kilpailun aloituksessa.
Kilpailun ollessa keskeytyksissä, on onkiminen kielletty. Viisi minuuttia ennen kilpailun jatkamista
annetaan toinen merkki. Kolmas merkki ilmoittaa kilpailun jatkumisesta. Kilpailu jatkuu, kunnes
alkuperäinen kilpailun kestoaika on saavutettu, tai kilpailun alusta on kulunut neljä tuntia.
Loppumerkin tullessa täytyy kilpailuun hyväksyttävän kalan olla kokonaisuudessaan vedenpinnan
yläpuolella. Kilpailijan tulee saapua punnitukseen järjestäjän määräämässä ajassa.
13.
Eläkkeensaajien Keskusliitto vahvistaa vuosittain kilpailun osallistumismaksut.
14.
Kilpailualueella on päihtyneenä esiintyminen ja muu sopimaton tai häiritsevä käyttäytyminen
kielletty. Jos näiden sääntöjen rikkomista tai vilppiä todetaan kilpailussa tai lähtö- ja
punnituspaikalla, voi tuomarineuvosto asian tutkittuaan hylätä kilpailijan tai kilpailujoukkueen
suoritukset ja sulkea pois kilpailusta. Joukkueiden johtajat ovat vastuussa joukkueensa
käyttäytymisestä kilpailupaikalla ennen kilpailua, kilpailun aikana sekä joukkueen yhteismatkojen
aikana.
15.
Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan.

16.
Kilpailua koskevat erimielisyydet ja rikkomukset käsittelee ja ratkaisee tuomarineuvosto. Protestit
on tehtävä kirjallisesti viimeistään 45 minuutin kuluttua kilpailun päättymisestä. Tuomarineuvoston
nimeää EKL:n edustaja, joka itse toimii sen puheenjohtajana ja johon hän kutsuu yhden (1)
edustajan järjestävästä yhdistyksestä sekä kaksi (2) edustajaa muista osallistuvista yhdistyksistä.

