
Kangasjärven kelluntarengaskarsinta 14.7.2018  
 
Lounaissaariston urheilukalastajat ry järjestää perhokalastuksen kelluntarengaskilpailun 
Isojoen kunnassa olevalla Kangasjärvellä. Kilpailukeskuksena toimii Kangasjärven 
leirintäalue. Kilpailukeskuksen osoite on Kangasjärventie 633, 64900 Isojoki. Lisätietoa 
löytyy osoitteesta http://www.lauha.fi/kangasjarvi/ 
 
Kilpailu käydään kelluntarenkaista. Kilpailukala on siika, jota järvessä on runsaasti. 
Alamitta on 18 cm. Kilpailussa saadut kalat mitataan vasta rannassa ja hyödynnetään 
ruoaksi, joten kilpailijoiden toivotaan verestävän saamansa kalat välittömästi. Kilpailun 
järjestäjä toimittaa kaikille muovipussit kalojen jaksonaikaista säilytystä varten. 
Kisailijoiden oma pussi/kassi/sumppu olisi kuitenkin suotava kalojen jakson aikaisen 
säilyttämisen varmistamiseksi. Järjestäjä pyrkii säilyttämään kalat kylmässä kilpailun ajan. 
Kilpailua ennen ei ole rauhoitusaikaa. 
 
Kilpailijoiden välineet saatetaan tarkastaa satunnaisesti  kisan aikana. Mikäli 
tarkastuksessa huomataan käytössä olevan laittoman perhon, esimerkiksi väkäsellinen, se 
toimitetaan jurylle ja kyseiseltä jaksolta vähennetään kilpailijan yhden kalan 
keskimää-räiset kalapisteet. 
 
Kilpailun osallistumismaksu on 55€  
Maksu Lounaissaariston urheilukalastajat ry:n tilille FI88 6601 0001 0794 41 
Maksun viitenumero on 1048 
Maksun eräpäivä on 23.6.2017 
 
 
Kilpailun aikataulu: 
 
9.00 Ilmoittautuminen ja kisainfo 
10.00- 12.00 Jakso 1, siirtymäaika alkaa klo 9.45 
13.00- 15.00 Jakso 2, siirtymäaika alkaa klo 12.45 
17.00- 19.00 Jakso 3, siirtymäaika alkaa klo 16.45 
20.00- 20.30 Tulosten julkistus, protestiaika sekä palkintojenjako 
 
 
SM-kelluntarengas kilpailua koskevat poikkeavat säännökset: 
 
– kellunta- tai paukkuliivien käyttö on pakollista 
– ankkuroituminen ja ajoankkurin käyttö on kielletty 
– kilpailujakson aikana pitää kilpailijoiden renkaiden välimatka olla vähintään 
kolmekymmentä (30) metriä. Lyhempään välimatkaan voi järjestäjä hakea PKJ:n lupa. 
– yhden kilpailujakson kesto on maksimissaan kaksi (2) tuntia 
– kelluntarenkaan ja räpylöiden mallia ja kokoa ei ole rajoitettu 
– kelluntarenkaan melominen ja soutaminen on kielletty hätätapauksia lukuun ottamatta 
– siirtymäajan kilpailualueelle määrittelee järjestäjä kilpailukohtaisesti 
– alle 2 hehtaarin suuruisessa lammessa valvojiksi tulee järjestää vähintään kaksi 
rantavalvojaa. Yli 2 hehtaarin suuruisissa vesissä tulee järjestää lisäksi vähintään yksi 
valvontavene jokaista alkavaa 4 hehtaaria kohden tai PKJ:n kanssa sovittu muu määrä 



veneitä. 
– jakson kilpailuaika alkaa ja päättyy vesillä 
– rannalta ja kelluntarenkaasta kalastettaessa kilpailijalla saa olla useampia yhdistelmiä 
valmiiksi kalastuskuntoon koottuna ja niitä saa kuljettaa kalastuksen aikana mukana.  
– muutoin noudatetaan SM-perhokalastuskilpailujen yleissääntöjä. 
 
 
Tiedustelut: 
Olli Toivonen  
050 3307739 
ollitoivonen9@hotmail.com  


