RAUTARUUKIN URHEILUKALASTAJIEN MESTARUUSPILKIN JA MESTARUUSONGEN SÄÄNNÖT
VUODESTA 2019 ALKAEN
1 § Kilpailujen säännöt käsittävät RRUK: n sisäiset mestaruuskilpailut
2 § Seuran mestaruuskilpailuiden sarjat:
PILKKI: Miehet, Miesveteraanit 60 v, Naiset sekä Nu16.
ONKI: Miehet, Naiset, Nu16
3 § Jäsentenvälisiin kilpailuihin saavat osallistua jäsenmaksunsa maksaneet kerhon jäsenet, sekä samaan
ruokakuntaan kuuluvat perheenjäsenet.
4 § Kilpailuihin ei ole erillistä osanottomaksua
5 § Kilpailuaika on (4) neljä tuntia ellei kilpailun johto toisin määrää ennen kilpailua. Kilpailunjohto määrää
kilpailualueelle siirtymisajan ja takaisintuloajan ennen kilpailua. Kilpailun päättymishetki on ehdoton ja
kilpailuaika on kilpailun johtajalla.
6 § Kilpailualue osoitetaan kilpailijoille lähtöpaikalla ja alueen ulkopuolella pilkkiminen ja onkiminen on
kielletty. Rikkomuksesta seuraa kilpailuista poissulkeminen. Pilkkiminen ja reiän kairaaminen viittä (5)
metriä lähemmäksi toisen avantoa on kielletty ilman asianosaisen suostumusta. Kilpailun aikana jääkairaa
ei saa jättää lumelle tai jäälle makaamaan ilman terän suojaa, vaan se on kairattava pilkkimisen ajaksi
pystyyn. Onkikilpailussa vavan maksimipituus on 10 metriä. Muutoin noudatetaan voimassaolevia
kesäongen SM-sääntöjä.
7 § Pilkittäessä kilpailija saa käyttää vain yhtä (1) 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 yksi tai useampihaarainen
irtokoukku, joka saa olla kiinnitettynä tasapainon vatsalenkkiin korkeintaan yhdellä renkaalla tai hakasella.
Koukku ei saa olla kiinnitettynä pilkin ja vavan väliseen siimaan. Lisäpainojen käyttö on sallittu, mutta
painojen tulee sijaita koukun yläpuolella. Onkikilpailussa etukäteisluotaus on sallittu. Mormyska
rinnastetaan koukkuun. Kaikki syötit ovat sallittuja, mutta syötin on oltava pilkin koukussa. Houkuttimien
käyttö, kuten ryynien matojen, toukkien tms. pudottaminen avantoon on kielletty. Kilpailualueella on
liikuttava jalan. Kilpailun johto voi myöntää liikuntaesteiselle poikkeusluvan myös muunlaisen liikkumiseen.
Kilpailussa on sallittu kaikki tekniset apuvälineet (GPS, akkukaira, kaikuluotain).
8 § Lähtö ja maalialueella liikuttaessa on jääkairan terä oltava suojattuna kilpailusta poissulkemisen uhalla.
9 § Kilpailukaloiksi hyväksytään kaikki lain sallimat kalat. Alamittaiset ja muut ei hyväksyttävät kalat,
on poistettava pussista ennen punnitusta.

10 § Kilpailijoiden paremmuuden ratkaisee saaliin paino. Jos se on sama mitalisijojen kohdalla, ratkaisee
kalojen kappalemäärä pilkkikilpailussa. Kalojen kappalemäärän ollessa sama, jaetaan mitalisijat, sekä
jätetään seuraava (t) sija (t) jakamatta. Muiden kuin mitalisijojen kohdalla saaliin painon ollessa sama,
sijoitus ratkaistaan arvalla. Onkikilpailussa yhteispainon mennessä tasan paremmuuden ratkaisee
yksittäisen onkijakson saalis (g).
11 § Osallistuminen pilkki- ja onkikilpailuihin tapahtuu omalla vastuulla.

