
Lohenrenkaan SM-karsinta 5.- 6.5.2018 

 
Lounaissaariston urheilukalastajat ry järjestää perhokalastuksen SM-karsintakilpailun Per-
niön Lohenrenkaalla. Lohenrenkaan osoite on Merikulmantie 1391, 25570 Teijo. 
 

Kilpailu on kaksipäiväinen ja sisältää neljä kilpailujaksoa, joista kumpanakin päivänä kalas-
tetaan kaksi. Kummankin päivän kaksi kilpailujaksoa jaetaan kumpikin kuuteen 40 minuu-
tin osaan, joista 3 valvotaan ja 3 kalastetaan, taistelupareittain. Kalastusaikaa kilpailijalle 
tulee yhteensä 2 tuntia per jakso. Siirtyminen poolilta toiselle tapahtuu myötäpäivään kul-
kien, ohittamalla seuraava pooli, joten lammet kierretään tasapuolisesti joka jakson aikana. 
Siirtymäaika poolilta toiselle on 15 minuuttia. Uusi Lampi muodostaa yhden kilpailualueen 
ja Kivijärvi-Pömpiäinen yhdistelmä toisen. Ruokatauon jälkeen vaihdetaan kilpailualuetta. 
Kilpailija joka kalastaa kilpailualueen poolit 1, 3 ja 5 kalastaa, saman lammen poolit 2, 4 ja 
6 seuraavana päivänä, ja päinvastoin.  
 

Lohenrenkaalla kalastetaan rannalta. Lammissa on useita heittolaitureita, mutta varovai-
nen kahlaaminen kalaa haavittaessa on sallittua, muutoin kahlaamista tulee välttää. Kilpai-
lukaloja ovat kirjolohi, siika ja taimen. Siian ja kirjolohen alamitta 18cm. Taimenen alamitta 
60 cm.  
 
Kilpailun osallistumismaksu on 65€  
Maksu Lounaissaariston urheilukalastajat ry:n tilille FI88 6601 0001 0794 41 
Maksun viitenumero on 1119 
Maksun eräpäivä on 22.4.18 
 
Lohenrengas on rauhoitettu kilpailijoilta ja heidän edustajiltaan kisaa edeltävästä keskivii-
kosta alkaen, eli tiistaina alueella voi vielä harjoitella. 
 

Arvonta tapahtuu perjantai-iltana klo 21.00 Ruukkikylässä. Mikäli et pääse osallistumaan 
arvontaan, voit soittaa Ville Järviselle: 0400521949 klo 21.30 jälkeen, saadaksesi tiedon 
kummalla lammella aloitat aamulla kalastuksen.  
 

Kilpailuaikataulu: 
 
Perjantai:  
klo 21.00 Arvonta ja kisapalaveri (Kyläravintola Terho) 
 
Lauantai: 
klo 7.45 Kokoontuminen Lohenrenkaan parkkipaikalla (sääntöjen kertaus, kilpailukorttien 
jako ym. ja siirtyminen kilpailualueille klo 8.00) 
 
08.30- 13.00 1. kilpailujaksot 
13.00- 14.30 Ruokatauko 
14.30- 19.00 2. kilpailujaksot 
 
Sunnuntai: 
08.30- 13.00 3. kilpailujaksot 
13.00- 14.30 Ruokatauko 
14.30- 19.00 4. kilpailujaksot 
 
19.45 Tulosten julkistaminen ja palkintojen jako Lohenrenkaan parkkipaikalla 



Majoitus: 
 
Olemme saaneet varattua vaan yhden neljän hengen asunnon matildan kylältä ratsutaloil-
ta. ensisijaisesti kahden yön majoittujille. jos asunnossa neljähenkeä niin hinta 50e viikon-
loppu. ilmoita majoitustarpeesta vahvistaessasi osallistumisesi. 
 
majoitusta voi kysellä myös: www.sypressi.fi 
 
Emme valitettavasti saaneet varattua ruukkikylää majoitukseen, koska perniössä on sa-
man aikaisesti maastojuoksun SM-kisat. 
 
Ruokailu: 
 
Molempina kisapäivinä on kilpailijoille järjestetty Lohenrenkaalle ruokailumahdollisuus jak-
sojen välisellä tauolla. Ruokailu maksaa yhteensä 20€, joka maksetaan paikan päällä kä-
teisellä.  
 

 

Tiedustelut: 
Ville Järvinen 
0400 521949 


