
  Koitereen Kalat ja Talot Oy ver 9.7.2019, järjestäjä varaa mahdollisuuden muutoksiin 

 

KOITERE UISTELU 2019  
Koitereen juhlakisa 30-vuotta – vetouistelukisoja vuodesta 1989 
 
Jokikone Cup 2019, osakilpailu lauantaina 20.7.2019 
Kisakeskus Ruotinniemessä, Ruotinniementie 33, Kivilahti, Ilomantsi   
 
klo 09.00-  Kisakanslia ja -kioski aukeaa  
 
klo 09.30-  Karhunviesto illan huutokauppaa varten aloitetaan,  

- tarjouksen voit jättää kisakansliaan jo aamusta alkaen  
puunveistäjä Timo Kareinen, Ilomantsi  

   
  kisamusiikkia by Duo Tolppalaukaus  
 
  kisa-arpojen myynti alkaa 

- kaikkien kesken arvotaan Kareisen pieni karhu  
 
klo 10.45  Kisamuisteloja ja tilastoa menneiltä vuosilta  
 
klo 11.00   Kipparikokous kisakeskuksessa   

- avaussanat Ilomantsin kunnan edustaja   
 
klo 11.30-12.00  Kisan siirtymäaika alkaa, veneet järvelle  
 
  kisamusiikkia by Duo Tolppalaukaus  
 
klo 12.00-22.00  Koitere uistelu 2019, kilpailuaika  
 
  kisakahvio suljetaan, kunnes illalla taas avataan  
 
---------------------------------------- 
 
klo 20.00-   Kisakahvio ja punnituspisteet avataan  
 
  kisa-arpojen myynti, kaikkien ostaneiden kesken arvotaan Kareisen pieni karhu  
 
klo 20.30-  Iskelmää ja tanssimusiikkia by Markku Leinonen  
 
  Ruotinniemen sauna lämmin ja kilpailijoiden käytössä  
 
klo 22.00  Kilpailuaika päättyy ja siirtymäaika alkaa  
 
klo 22.30   Siirtymäaika päättyy ja kilpailijoiden tulee olla kisakeskuksen rannassa  
  punnitus jatkuu  
 
  huutokaupataan Kareisen veistämä karhu ja jaetaan arvonnan pääpalkinto  

- tarjouksia voi antaa jo aamusta alkaen   
 
  iskelmää ja tanssimusiikkia by Markku Leinonen 
 
klo 24.00 (arvio)  Palkintojen jako alkaa  
 
  Tilaisuus päättyy, kun palkinnot on jaettu ja kisaväki on poistunut alueelta.  
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KOITERE UISTELU 2019 
JUHLAVUOSI 30-VUOTTA 
 
Jokikone Cup 2019 – osakilpailu  
Koitereella 30. kisavuosi  
 

Vetouistelukilpailu  
Kisa-aika la 20.7. klo 12.00-22.00 

• kisakeskus Ruotinniemessä   

• puolen tunnin siirtymäajat  

• vain kuusi vapaa/venekunta  

• alamitat: rasvaeväleikattu jtaimen 51 ja 
jlohi 61 cm, kuha 45 cm, hauki/ahven ei 
alamittaa, nieriä 61 cm ja muut 40 cm  

• punnitukseen hyväksytään vain viisi 
suurinta kalaa/laji  

• pisteytys jt/jl 30, kuha/ahven 5 ja muut 1  

• yli puolen kilon (> 0,5) ahvenet, yli 
kolmen (3) kilon kuhat ja yli viiden (5) 
kilon muut kalat saavat pistelaskennassa 
kaksinkertaiset pisteet   

 
KISAKESKUS  
Ruotinniemessä Koitereen länsirannalla, Ruotin-
niementie 33. Kilpailukeskus, kisatoimisto, punni-
tus, kioski, keittoruoka ja sauna. Kisatoimisto ava-
taan la 20.7. noin klo 9.00.  
 
KÄMPPÄSAARI  
Kisan aikana la klo 15-20 välisenä aikana rantau-
tumispaikkana toimii lisäksi Kämppäsaari. 
 
VENEIDEN LASKU  
Veneen voi laskea kisakeskuksen lisäksi esim. 
Kontiovaarasta tai Partalasta. Tulotie Ruotinnie-
meen on paikoin varsin kapea.  
 
ILMOITTAUTUMINEN (huom! muuttunut tilinumero) 
maksamalla osallistumismaksu Koitereen Kalat ja 
Talot Oy:n Vaara-Karjalan Osuuspankin tilille   

FI75 5072 0520 0808 31. Osallistumismaksu 

on 60,00 €/venekunta ja apuhenkilöt 25 €/hlö. 
Maksujen eräpäivä viikkoa ennen. Merkitse tilisiir-
toon kipparin nimi, syntymäaika, osoite ja puhelin-
numero. Jälki-ilmoittautumiset kisakeskukseen. 
 
KILPAILUMAKSU SISÄLTÄÄ  
käsiohjelman sekä kalastusluvan kisan ajaksi 
(valtion lupa lunastettava henkilökohtaisesti).  
 
KIPPARIKOKOUS 
Kisakanslian edessä Ruotinlammella la 20.7. klo 
11.00, jossa kaikkien kippareiden on oltava läsnä!  
 

 
OHEISPALVELUT  
Tarjoamme kohtuullista maksua vastaan ruoka-
annoksia, kahvia ja pientä purtavaa. Myös mu-
kaan vesille! Rantasauna kilpailijoiden käytössä 
kilpailun jälkeen.  
 
SAALISKALOJEN JA ARPAJAISTEN TUOTTO 
YHTEISÖJEN TOIMINNAN HYVÄKSI   
Kilpailijan toivotaan lahjoittavan kaikki lailliset 
saaliskalat järjestäjille käsiteltäväksi ja myytäväk-
si. Varat nuorisotoimintaan tai kalavesienhoitoon.  
 
PALKINNOT  
Komeat pokaalit kolmelle ensimmäiselle vene-
kunnalle.  
1.BOXO työkaluvaunu perustyökaluilla  
2.Mercury F2.5M perämoottori  
3.Mercury F2.5M perämoottori  
4.Mercury F2.5M perämoottori  
5.HK Varma vaappuja  
6.Igloo 54 l boksi (2 kpl)  
Juhlauistelun palkinnot  
10.Kämppäsaaren vuokralahjakortti  
20.Kämppäsaaren vuokralahjakortti  
30.Kämppäsaaren vuokralahjakortti  
Lisäksi palkitaan pistearvoltaan kisan suurin kala.  
 
TUKIJOUKKOMME  
Kisajärjestelyjä ovat tukeneet mm. PLP Pääkkö-
nen Oy, Pasari Ravintolat Oy, Mantsin Rauta-
Sport Laatikainen Oy, Vaara-Karjalan Osuus-
pankki, Kesport Ilomantsi, Konekorjaamo Kallio ja 
MTP-hydrauliikka Oy, HK Varma Oy, Pub Selosta-
ja Torppa, JPM-Myynti Ky, Taksi Jaakko Kuivalai-
nen, JIP Isännöinti, Ilomantsin kunta ja Jokikone 
Oy.  
 
LISÄTIETOJA  
kilpailun johtaja  
- Toivo Korhonen, puh. 050 3628 425 
toivo.korhonen@jipisannointi.fi  
kilpailun varajohtaja  
- Petteri Tahvanainen, puh. 040 5788 078 
petteri.tahvanainen@telemail.fi   
punnituspäällikkö  
- Alpo Vepsäläinen, puh. 0500 694 434  
alpo.vepsalainen@hotmail.fi  
tulospalvelu  
Sampo Vepsäläinen p. 050 917 2549  
vepsas94@gmail.com  
Niko Ronkainen p. 050 358 0632 
ronkainen1.niko@gmail.com  
 
KISAJÄRJESTÄJÄ  
Koitereen Kalat ja talot Oy yhteistyössä Koitereen 
kalatalousalueen kanssa, Ilomantsi.  
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  Koitereen Kalat ja Talot Oy ver 9.7.2019 
  järjestäjä varaa mahdollisuuden muutoksiin 
 

KOITERE UISTELU 2019 
JUHLAKILPAILU SÄÄNNÖT  
30. KISAVUOSI  

 

1. Kilpailun nimi on Koitere Uistelu 2019 ja 
kisa on Jokikone Cup 2019 osakilpailu.  
2. Kilpailuaika la 20.7.2018 klo 12.00-22.00. 
Punnitus alkaa kisakeskuksessa klo 20.00. Siir-
tymäaika 1/2 tuntia on kisan alkaessa, sekä 
kisan päättyessä.  
3. Kilpailualueeseen kuuluu koko Koitere kisa-
karttaan merkittyjä lahti ym. alueita lukuun otta-
matta. 
4. Kilpailukeskus sekä lähtö- ja tulopaikka on 
vain ja ainoastaan Ruotinlampi. Kisan aikana klo 
15-21 välisenä aikana rantautumispaikkana toi-
mii lisäksi Kämppäsaari.  
5. Yksi kilpailuvene on yksi venekunta. Kutakin 
venekuntaa kohti tulee olla etukäteen nimetty 
yksi tai kaksi varsinaista kilpailijaa, muun miehis-
tön määrää ei ole rajattu. Apuhenkilöiden osalta 
peritään maksuna 25,00 €/hlö. Alaikäinen per-
heenjäsen voi olla mukana ilman maksua. Kaikki 
mukana olijat on ilmoitettava järjestäjille.  
6. Kilpailussa on vain yksi sarja.  
7. Vapoja saa olla pyynnissä enintään kuusi  
(6) / venekunta. Kutakin vapaa kohti enintään  
kaksi viehettä, perhoa tai täkyraksia. Kalastuslain 
sallimia apuvälineitä saa käyttää. 
8. Kilpailijat osallistuvat kilpailuun omalla vastuul-
laan. Kilpailuveneissä on oltava kaikille veneessä 
olijoille kelluntavälineet. 
9. Kilpailuveneiden kohtaaminen järvellä on  
kielletty (vähintään 10 metrin etäisyys venekun-
tien välillä).  
10. Järjestäjällä on oikeus tarkastaa kilpailuve-
neet ja varusteet.  
11. Pyyntitavoista on sallittu ainoastaan veto-
uistelu, vieheiden heittäminen on kiellettyä.  
12. Kilpailukaloiksi hyväksytään kalat, jotka 
täyttävät seuraavat alamittarajat (cm): rasva-
eväleikattu järvitaimen 51, rasvaeväleikattu järvi-
lohi 61, kuha 45 sekä hauki ja ahven ei alamittaa 
ja nieriä 61 sekä muut kalat 40 cm.  
13. Punnitukseen hyväksytään enintään viisi 
suurinta kalaa/kalalaji ja venekunnan on en-
nen punnitukseen tuloa valittava valmiiksi 
kunkin kalalajin punnittavat kalat. 
14. Paremmuus ratkaistaan em. rajoituksin saa-
liin painon mukaan. Järvitaimen ja -lohi sekä nie-
riä saavat painokertoimen 30, siika, harjus, ah-
ven ja kuha saavat painokertoimen 5 sekä muut 
kalat painokertoimen 1. 

15. Yli puolen kilon (>0,5 kg) ahvenet, yli kol-
men kilon (>3,0 kg) kuhat ja yli viiden kilon 
(>5,0 kg) muut kalat (hauki, taimen ja järvilohi) 
saavat pistelaskennassa kaksinkertaiset pis-
teet.  
Tasapisteissä ratkaisee ensin suurin lohikala, 
toiseksi suurin kuha sekä kolmantena arpa. Cup 
sijoituspisteet määräytyvät osakilpailun tulosten 
perusteella.  
16. Kalat luovutetaan suoraan punnitukseen 
”pyöreinä” ilman suolistamista, tainnutettuna, 
pistettynä ja kidukset kiinni kalassa. Punnituk-
sen jälkeen kalat merkataan leikkaamalla lovi 
pyrstöevään ja kalat luovutetaan takaisin kilpaili-
jalle. 
17. Kalojen pituuden väkivaltainen muuttaminen 
on kielletty. Kilpailijat sitoutuvat tarvittaessa luo-
vuttamaan saaliinsa järjestäjälle tarkempaa tutki-
musta varten.  
18. Kilpailijoiden on oltava kisan päättyessä lau-
antaina viimeistään klo 22.30 kilpailukeskuk-
sen rannassa.  
19. Osallistumismaksu on 60,00 €/venekunta ja 
apuhenkilöiltä 25,00 €/hlö. Osallistumismaksu 
maksettava viikkoa ennen kisaa OP Ilomantsi 
FI75 5072 0520 0808 31. Osallistumismaksu si-
sältää kartan ja käsiohjelman.  
20. Ilmoittautuminen katsotaan suoritetuksi, kun 
osanottomaksu on järjestäjän tilillä ja kilpailijat 
ovat ilmoittautuneet kisatoimistoon. Ilmoittautu-
misen yhteydessä on mainittava venekunnan jä-
senien nimet, osoitteet, sähköposti ja puhelinnu-
merot. Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista 
Ruotinniemessä.  
21. Kilpailujen palkintojenjako kilpailukeskuk-
sessa lauantaina noin klo 24.00. Saadut palkin-
not ovat venekunnan yhteiset ja voittajat vastaa-
vat itse mahdollisista veroista.  
22. Protestin jättöaika 15 minuuttia tulosten jul-
kaisemisen jälkeen. Protestit käsittelee kilpailun 
tuomarineuvosto. Järjestäjä jättää mahdollisuu-
den protestiajan jälkeisiin muutoksiin tulosten ja 
palkintojen jaon osalta. 
23. Kilpailualueen roskaaminen on kielletty kilpai-
lusta poissulkemisen uhalla. 
24. Kilpailu noudattaa ensisijaisesti osakilpailu-
sääntöjä ja toissijaisesti Cup runkosääntöjä.  
25. Kilpailun vastuullisena järjestäjänä on  
Koitereen Kalat ja Talot Oy:n yhteistyössä 
Koitereen kalatalousalueen kanssa.  
 
KOITERE UISTELU 2019 – 30v juhlakisat 
Lauantaina 20.7.2018  
Kisakeskus Ruotinniemi 
Ruotinniementie 33, Kivilahti, Ilomantsi 


