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PURUVEDEN LOHIKUNINGAS 2018 SOUTU-UISTELUKISA
Karjalan Kalamiehet kutsuvat Kesälahdelle kaikki kalamiehet ja
– naiset Suomen suurimpaan soutu-uistelu-kisaan Puruveden
aalloille viikko Juhannuksen jälkeen viikonloppuna
30.6.–1.7.2018.
Kirkkaan ja kalaisan Puruveden kalat ja palkinnot odottavat
onnekasta kilpailijaa. Kisojen suojelijana toimii kansanedustaja ja
Suomen maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.
Suurimmasta lohesta kilpaillaan nyt 36. kerran ja voittajasta tulee
Puruveden Lohikuningas tai – kuningatar. Viime kesänä
lohikuninkaaksi tulivat Jouni Turtiainen ja Tuomas Valta
Savonlinnasta 3 915 g taimenella. Lohisoutukisan
osanottajamäärä on ollut nykyisin n. 250 venekuntaa.
Lähtöpaikat

Kilpailemaan voi lähteä: Ruokkeen Lomakylästä, Karjalan
Lomakeskuksesta, Mäntyrannan leirintäalueelta tai Karjalan
Kievarista, joka on kilpailukeskus.
Kun lähtölaukaus ammutaan lauantaina 30.6. klo 14.00, on
kilpailijoilla 24 h aikaa nostaa voittokala veneeseen. Kilpailu
päättyy sunnuntaina 1.7. klo 14.00.
Sarjoja on perinteisesti neljä: suurin lohikala, suurin lohisaalis,
muista kaloista kertyvä saalis ja joukkuekilpailu.

Palkinnot

SARJA A, SUURIN LOHIKALA
Lahjakortti, palkinnon arvo 7000 €
SARJA B, SUURIN LOHISAALIS
1. Venemestari Arvo Ketolaisen veistämä puinen soutuvene,
palkinnon arvo n. 2950 € airoineen
2.-6 lahjakortit, arvot 800–100 €
SARJA C, MUUT KALAT
1.-5. sija lahjakortit, arvot 1200–150 €
SARJA D, JOUKKUEKILPAILU
1.-3. sija mitalit ja lahjakortit
Lahjakortit käyvät K-ryhmän liikkeissä ja Nesteen
liikenneasemilla.
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ILMOITTAUTUMINEN KILPAILUUN JA YHTEYSTIEDOT
Kilpailuun pääsee mukaan ilmoittautumalla ennakkoon tai
paikanpäällä lähtöpaikassa. Ilmoittautua voi koko kilpailun ajan.
Ennakkoilmoittautuminen, 3 tapaa
1. Sivuilta www.karjalankalamiehet.fi löytyy
ilmoittautumislomake ja ohjeet,
2. Lähettämällä sähköposti toimisto@karjalankalamiehet.fi,
ilmoitukseen lähtöpaikka (4 joukosta) ja kipparin nimi, puhelin
ja paikkakunta, sekä miehistön nimi ja paikkakunta
3. Soittamalla puh. 050 349 2444
Maksamalla osallistumismaksun 60 € 26.6.2018 mennessä
Karjalan Kalamiesten tilille Op Kesälahti FI15 5139 0340 0159 76.
Viesti kohtaan kipparin ja miehistön nimi, sekä lähtöpaikka.
Joukkuekilpailuun osallistuminen on 45 €. Joukkueen
muodostaa kaksi-kolme venekuntaa ja joukkuekisaan voi
osallistua vain lohikisoihin ilmoittautunut venekunta.
Jälki-ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen onnistuu myös 30.6. alkaen klo 9.00 valitun
lähtöpaikan rannassa, 80 €. Tällöin kilpailijan tiedot kirjataan ja
maksu suoritetaan käteisellä kilpailun järjestäjille, ja paikalle
kannattaa tulla hyvissä ajoin ennen kisan alkua.

Venevuokra

Lähtöpaikoissa on vuokrattavana veneitä, tiedustelut suoraan
lähtöpaikan toimipisteestä.

Kisatietoa

Lähtöpaikkojen toimitsijat ovat paikalla klo 9.00 lauantaiaamuna,
josta alkaen venenumerot ja kilpailumateriaali ovat noudettavissa.
Myös jälki-ilmoittautuminen alkaa samaan aikaan rannoissa.
Kilpailuun pääsee mukaan koko kisan ajan!
Sunnuntaina kilpailun jälkeen jaetaan palkinnot Karjalan
Kievarin torialueella, arvioitu aika on 15.30–16.00.

Yhteystiedot

Kisa- ja markkinatiedustelut: toimisto@karjalankalamiehet.fi
ja puh. 050 349 2444
Karjalan Kalamiehet ry:n kilpailutoimisto on auki kesäkuussa
ma 25.6. – pe 29.6. klo 10 – 14. Myllytie 20, 59800 KESÄLAHTI.
Kotisivut: www.karjalankalamiehet.fi
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MUIKKUMARKKINAT
Tori alkaa klo 9.00

Koko kesäisen viikonlopun ajan on kilpailukeskuksessa, Karjalan
Kievarissa Kesälahdella täysi meno päällä. Maakunnan
herkullisimmat kalatuotteet ja muut markkinatavarat ovat
ostettavissa perinteisillä Muikkumarkkinoilla. Myös muikku- ja
lohisoppa porisevat markkinatorilla. Tori aukeaa klo 9.00 la-su.
Vapaita torimyyntipaikkoja voi kysyä Karjalan Kalamiesten
kilpailutoimistosta tai torivalvojalta ennen tapahtuman alkua.
www.karjalankalamiehet.fi on muikkumarkkinoiden aluekartta.

Karjalan Kievari

Karjalan Kievarin terassi ja ravintola palvelevat kisa- ja
markkinavieraita. Viikonlopun tapahtumista ilmoitetaan kotisivuilla.
www.karjalankievari.fi.

Ruokkeen Lomakylä

Lomakylän eloisan keskuksen muodostaa A-oikeuksin varustettu
ravintola-vastaanottorakennus terasseineen. Leirintäalueella on
lomamökkejä, ja kaikkiaan 70 teltta- ja vaunupaikkaa. Upeat
hiekkarannat odottavat lomailijoita ja uistelukilpailun osallistujia,
sekä yleisöä viihtymään Ruokkeella.
www.ruokkeenlomakyla.fi

Karjalan Lomakeskus

Karjalan Lomakeskus toimii ainoastaan lähtöpaikkana
tänävuonna. Ravintolapalveluja ei ole, omatoiminen leiriytyminen
alueella mahdollista, ja parkkeeraus. Muutama vene on
vuokrattavana, kysy toimistostamme.

Mäntyranta

Mäntyrannassa on tarjolla leirintäalueen ja hiekkarantojen lisäksi
kioskin palvelut.
www.mantyranta.com.

Puruvesi

Aittosaaressa on uistelijoille myynnissä makkaraa, virvokkeita ja
kahvia; taukokahvio on auki koko kilpailun ajan 24 h.
(Keski-Karjalan luolakoirakerho ry:n järjestämä.)
Levonsaaressa on sauna lämmin kilpailijoille.
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KARJALAN KALAMIEHET RY

Kilpailun nimenä on Puruveden Lohikuningas 2018.
Kilpailun järjestäjänä toimii Karjalan Kalamiehet ry.
Kilpailuaika on lauantaista 30.6. klo 14.00 sunnuntaihin 1.7. klo 14.00.
Kilpailualue on Puruveden Hummonselällä. Alueen kartta jaetaan kilpailun alkaessa.
Kilpailijat osallistuvat kilpailuun omalla vastuullaan.
Ilmoittautuminen katsotaan suoritetuksi, kun osanottomaksu on määräaikaan mennessä maksettu.
Kilpailijoilla tulee olla valtion kalastuskortti asetuksen mukaisesti.
Kelluntavälineet tulee kunkin osallistujan järjestää itse.
Kilpailussa on kaksi sarjaa: lohikalat sekä muut kalat.
- Suurimman lohikalan saanut on vuoden Puruveden Lohikuningas tai –kuningatar.
- Lohikaloiksi luetaan järvilohi, taimen ja nieriä, joista rasvaevälliset järvilohet ja taimenet ovat
rauhoitettuja.
- Alamitat ovat lohikaloissa: rasvaevätön taimen 50 cm, rasvaevätön järvilohi 60 cm ja nieriä 60 cm.
Muiden kalojen sarjassa hauki 50 cm, kuha 45 cm, harjus ja ahven 35 cm, muut kalat 40 cm.
- Alamittaisen kalan tuonti punnitukseen johtaa venekunnan hylkäämiseen.
- Saaliskiintiö: vapaa-ajankalastuksessa sallitaan enintään yhden rasvaevättömän järvilohen saaliiksi
ottaminen kalastajaa ja vuorokautta kohti.
Kilpailijan on suolistettava saalis, munuaiset pitää jättää. Kidukset on oltava paikoillaan. Selkärangan
on oltava ehjä.
Sijoitus ratkeaa kummassakin sarjassa painon perusteella. Tasatulokset ratkaistaan arpomalla.
Kilpailu on venekuntien välinen. Venekunnan miehistönä on enintään 2 henkilöä, joiden mukana saa
olla kaksi v. 2005 tai myöhemmin synt. jäseniä.
Kaikki venekunnat osallistuvat molempiin sarjoihin.
Kilpailussa on lisäksi joukkuekilpailu, johon kuuluu 2-3 venekuntaa. Joukkuekisaan voi osallistua
lohikuningas kisaan ilmoittautuneet. Joukkuekilpailu on pisteytyskilpailu: lohikalat 5 x ja muut kalat 1
x kalojen paino.
Mahdolliset palkinnot ovat venekuntien yhteisiä.
Pyyntitavoista on sallittu vetouistelu soutamalla. Vieheet on laskettava pyyntiin, heittäminen on
kielletty.
Vapoja saa venekunnalla olla enintään 2 ja kussakin siimassa vain 1 viehe. Vieheen koukkujen
lukumäärää ei ole rajoitettu. Varavavat on sallittu. Vapojen pituus max 3,5 m.
Perho on uistimeen verrattava viehe ja siimaa kohden on sallittu vain yksi perho. Perhoa ei saa
käyttää lisävieheenä.
Täkyraksin käyttö on sallittu.
Veneitä ei saa siirtää kesken kilpailun hinaamalla tai maitse.
Elektronisten apuvälineiden ja lämpömittareiden käyttö on kielletty.
Matkapuhelimen ja GPS -paikantimen käyttö on sallittu.
Erilaisten syvääjien, kelluttimien, etuhoukuttimien ja plaanarien käyttö on sallittu.
Kilpailun lähtöpaikkoina toimivat Ruokkeen Lomakylä, Karjalan Lomakeskus, Mäntyrannan
Leirintäalue ja Karjalan Kievari, jossa on kilpailukeskus.
Kilpailijoilla on oikeus rantautua kilpailun aikana valvottuihin lähtöpaikkoihin sekä erikseen varattuihin
rantautumispaikkoihin.
Saadut kalat täytyy luovuttaa kesken kilpailun lähtöpaikkoihin tai valvontasaariin, jotka toimittavat
kalat punnituksen jälkeen kylmiöön. Punnituksessa kalat merkitään leikkaamalla pyrstöevä. Kolme
suurinta lohikalaa pidetään järjestäjien hallussa aina palkintojen jakotilaisuuteen asti. Muut kuin
palkintosijojen kalat voi hakea merkittyinä kilpailun protestiajan jälkeen torialueelta Karjalan
Kalamiesten kioskin nurkalta.
Sunnuntaina klo 12 jälkeen saarien vastaanottopisteet eivät ota kaloja vastaan vaan kilpailijoiden on
toimitettava itse kalat lähtöpaikkojen valvojille ennen klo:14.00.
Kilpailuveneet eivät saa kohdata vesillä muita kilpailijoita tai ulkopuolisia, paitsi hätätilanteessa.
Järjestäjillä on oikeus sulkea kilpailija pois, mikäli tämä aiheuttaa vaaraa itselle tai muille vesillä
liikkuville.
Protestiaika 15 minuuttia tulosten julkistamisen jälkeen.
Karjalan Kalamiehet pitää oikeuden sääntömuutoksiin.
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