
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

XXXIIIVVV   LLLAAAAAAKKKEEERRRIIIPPPIIILLLKKKKKKIII   
(pe 14.4.2017 alkaen klo 14) 
 
 

 
Kaikkien aikojen 14. Köpö Racing Teamin järjestämä Laakeripilkki pide-
tään pitkäperjantaina 14. huhtikuuta klo 14.00 alkaen Iso-Löytänällä, 
Kalmarin kylällä (Saarijärvi). Kilpailukeskuksena toimii Lomakoivulehdon 
mökki Kalmarin Kangastiellä. Pilkkikilpailun tarkemmat säännöt seuraa-
villa sivuilla…  
TERVETULOA! 
Köpö Racing Team Ry 
www.koporacing.com   
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XIV LAAKERIPILKKI 
Aika perjantai 14.4.2017 klo 14.00 (ilmoittautuminen klo 13.00 alkaen) 
Paikka Iso-Löytänä, Kalmari (Saarijärvi), Kilpailukeskuksena toimii Lomakoi-

vulehdon mökki (osoite: Kalmarin Kangastie 579, mökki B, lisätietoja: 
www.lomakoivulehto.fi).  

Sarjat Pilkkikilpailussa ovat henkilökohtaiset sarjat veteraaneille (yli 55-
vuotiaat), miehille, naisille, nuorille (yli 12- ja alle 18-vuotiaat) sekä lap-
sille (alle 12-vuotiaat). Lisäksi henkilökohtaisiin sarjoihin osallistuvat 
voivat muodostaa joukkueen, johon kuuluu neljä henkilöä, joista vähin-
tään yhden on oltava nainen tai vaihtoehtoisesti nuorten tai lasten sarjan 
edustaja. 

Osallistumismaksu Kilpailuun osallistuminen maksaa aikuisten ja nuorten henkilökohtaisis-
sa sarjoissa Köpö Racing Teamin vuoden 2017 jäsenmaksun suoritta-
neilta kaksi (2) Euroa henkilöltä ja Ei-jäseniltä peritään viiden (5) Euron 
osallistumismaksu. Lasten sarjassa ei peritä maksua. Osallistumismaksu 
suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.  

1 
Säännöt ja ilmoittautuminen  
 Henkilökohtaiseen ja joukkuekilpailuun ilmoittaudutaan viimeistään 15 

minuuttia ennen kilpailun virallista avausta. Pilkkimiseksi tulkittava en-
nakkotutustuminen Iso-Löytänällä on kiellettyä 7.4.2017 alkaen pilkki-
kilpailun aloitukseen saakka. Ennakkotutustumisesta kiinnijääville lan-
getetaan sanktioita ja pahimmassa tapauksessa kilpailuoikeus 
peruutetaan. Joukkuekisan hallitsevan mestarin (Köpö Racing Team) 
kokonaissaaliista vähennetään 1000 gramman menestyspaino.  

2 
Kilpailukala  
 Kilpailukalana ovat kaikki kalalajit pois lukien savumuikut.  
3 
Kilpailuväline 

Osallistujaa kohden on sallittua käyttää yhtäaikaisesti kerrallaan vain yh-
tä vapaa/siimaa. 

4 
Kilpailun kesto  
 Virallinen kilpailu käydään klo 14.00 – 17.00 välisenä aikana. 
5 
Kilpailun avaus  

Tuomarineuvoston edustaja suorittaa klo 14.00 lähtölaukauksen, jolloin 
rannalle ryhmittyneet pilkkijät ovat oikeutettuja siirtymään jäälle halua-
maansa paikkaan.  

6 
Kilpailun lopetus 

Tuomarineuvoston edustaja suorittaa klo 17.00 loppuvihellyksen, jolloin 
pilkkiminen pitää välittömästi lopettaa. Kilpailijoiden on itse huolehdit-
tava oikeasta lopetusajankohdasta, jos he eivät ole kuuloetäisyyden 
päässä kilpailukeskuksesta. Kilpailukeskuksen aikatarkastusasemalle on 
ilmoittauduttava viimeistään klo 17.30. Jos kilpailija myöhästyy AT-
asemalta, niin jokaista alkavaa minuuttia kohden seuraa kymmenen 
gramman vähennys lopputuloksesta. Myös ennen klo 17.00 AT-asemalle 
saapuvia rangaistaan samalla tavalla. Tuomarineuvoston päätöksellä kil-
pailu voidaan lopettaa myös aikaisemmin. 

7 
Palkinnot   
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Kilpailussa palkitaan joukkuepilkkikilpailun kolme parasta. Henkilökoh-
taisissa sarjoissa kolme parasta, suurimman sekä pienimmän kalan saa-
nut ja veteraanit riippuen osallistujamäärästä. Lasten sarjassa palkitaan 
jokainen osallistuja. Tuomarineuvoston harkinnan mukaan voidaan jakaa 
myös muita erikoispalkintoja. 

8 
Palkintojen jako   

Palkinnot jaetaan kilpailukeskuksessa tuomarineuvoston julistettua tu-
lokset virallisiksi. 

9 
Oheistoiminta   

Kaikki tapahtumassa mukana olevat ovat oikeutettuja osallistumaan kil-
pailukeskuksessa tapahtuvaan illanviettoon, joka sisältää muun muassa 
saunomista ja hauskaa yhdessäoloa. Jokainen huolehtii itse tarvitsemas-
taan oheismateriaalista ja vararavinnosta.  

10      
Tuomarineuvosto  

Reilun pelin hengessä tapahtuvia suorituksia valvoo tuomarineuvosto, 
joka koostuu järjestävän seuran ja eri tiimien edustajista. Edellisen Laa-
keripilkin (2016) joukkuekisan kolme parasta tiimiä saavat automaatti-
sesti oman edustajan tuomarineuvostoon. 

Tuomarineuvoston kokoonpano 
 Carita Leinonen (Köpö Racing Team, I Laakeripilkki 2016) 

Risto Sääksniemi (Tosi Kalastajat, II Laakeripilkki 2016) 
Pasi Rutanen (RMS Rally Team, III Laakeripilkki 2016) 
Seppo Kovanen (Karpiola Racing) 
Riitta Kaikuranta (PajuMaja) 
Siiri Hellsten (tuomarineuvoston puheenjohtaja) 
 

Tuomarineuvoston osallistuminen  
Tuomarineuvoston keskinäisellä päätöksellä tuomarineuvoston jäsenet 
ovat oikeutettuja osallistumaan pilkkikilpailuun myös kilpailijana ja hei-
dän on mahdollista samanaikaisesti toimia myös tuomarineuvoston teh-
tävissä. Valvonta- ja tuomarityöskentely on kuitenkin pystyttävä hoita-
maan vastuullisella ja oikeudenmukaisella tavalla. 

11 
Varusteiden tarkastus    

Tuomarineuvosto on oikeutettu tarkastamaan jokaisen osallistujan henki-
lökohtaisen varustuksen ennen kilpailua ja mahdollisesti myös tapahtu-
man jälkeen. Mitään kalalajeja ei saa löytyä kilpailijan hallusta ennen 
kilpailun alkua eikä mahdollisia kätköjä saa olla myöskään piilotettuna 
kilpailualueelle. Sääntöjen rikkojat tullaan sulkemaan kansainvälisestä ja 
kansallisesta pilkkitoiminnasta määräämällä jopa kahden vuoden kilpai-
lukielto sääntörikkomuksesta. 

12 
Tapaturma- ja järjestämisvastuu 

Järjestävä seura Köpö Racing Team/pilkkitoimikunta tai tuomarineuvos-
ton jäsenet eivät ole vastuussa millään tavalla tapahtuman aikana mah-
dollisesti sattuvista tapaturmista. Jokainen osallistuja liikkuu jäällä, sau-
nan lauteilla ja muualla kilpailualueella täysin omalla vastuulla. 
Kilpailun järjestäjä voi keliolosuhteista johtuen perua pilkkikilpailun ja 
tilalle voidaan kehitellä korvaava laji. Kilpailukeskuksessa järjestetään 
joka tapauksessa illanvietto.   


