
Hyvä kilpaperhokalastaja Tervetuloa Perniöön perhokalastuksen  
 SM-karsintakilpailuun 6-7.10.2018 

 
Kilpailu järjestetään Perniön Lohenrenkaalla. Kilpailu on kaksipäiväinen ja sisältää neljä kilpailujaksoa, joista 

kumpanakin päivänä kalastetaan kaksi. Kummankin päivän kaksi kilpailujaksoa tullaan jakamaan kumpikin 

neljään 60 minuutin osaan, joista 2 valvotaan ja 2 kalastetaan, taisteluparein. Kalastusaikaa kilpailijalle tulee 

yhteensä 2 tuntia per jakso. Siirtyminen poolilta toiselle tapahtuu myötäpäivään kulkien, ohittamalla seuraava 

pooli, joten lammet kierretään tasapuolisesti joka jakson aikana. Siirtymäaika on 15 minuuttia poolien välillä. 

Uusi Lampi muodostaa yhden kilpailualueen ja Kivijärvi-Pömpiäinen yhdistelmä toisen. Ruokatauon jälkeen 

vaihdetaan kilpailualuetta. Kilpailija joka kalastaa kilpailualueen poolit 1 ja 3 kalastaa saman lammen poolit 2 

ja 4 seuraavana päivänä, ja päinvastoin. Lohenrenkaalla kalastetaan rannalta. Lammissa on useita heittolai-

tureita, veteen astuminen on sallittua vain haavittaessa kalaa. 

 

Lohenrengas on rauhoitettu kilpailijoilta ja heidän edustajiltaan keskiviikko - perjantai (3-5.10.2018) 

 

Kilpailukaloja ovat kirjolohi ja siika. alamitta 18cm  

 

Kilpailuaikataulu: 

  

Perjantai:  

klo 21.00 Arvonta ja kisapalaveri  

 

Lauantai: 

klo 08.15 Kokoontuminen Lohenrenkaan parkkipaikalla (pikainen kisainfo, sääntöjen kertaus, kilpailukorttien 

jako ym. ja siirtyminen kilpailualueille klo 8.30) 

 

09.00- 13.15 1. kilpailujaksot 

13.15- 14.45 Ruokatauko 

14.45- 19.00 2. kilpailujaksot 

 

Sunnuntai: 

09.00- 13.15 3 kilpailujaksot 

13.15- 14.45 Ruokatauko 

14.45- 19.00 4 kilpailujaksot 

 

19.45 Tulosten julkistaminen ja palkintojen jako 

 

Arvonta tapahtuu perjantai-iltana klo 21.00 Kirjakkalan Ruukkikylän tiloissa, yhteisessä lyhyessä kisapalave-

rissa. Tarvittaessa, mikäli et pääse osallistumaan arvontaan, voit soittaa Olli Toivonen  050 3307739 klo 

21.30 jälkeen, saadaksesi tiedon kummalla lammella aloitat aamulla kalastuksen. Lauantaina kokoonnutaan 

Lohenrenkaan parkkipaikalla klo 8.15 pikaiseen kisainfoon ja kilpailijakorttien jakoon. 



Kilpailun maksaminen: 

 

Kilpailun hinta on 65 euroa ja se maksetaan Lounaissaariston Urheilukalastajat tilille. Jos kilpailija ei ole 

määräaikaan mennessä suorittanut osallistumismaksua, otetaan hänen tilalleen uusi kilpailija varasijalta. Jos 

tiedät että et pysty osallistumaan kilpailuun, niin ilmoita välittömästi kilpailun järjestäjälle. 

 

 

Ålandsbanken FI88 6601 0001 0794 41 
 

Lounaissaariston Urheilukalastajat 
Viitenumero:1151 

Hinta: 65€ Eräpäivä: 20.9.2018 

 
 

Majoitus: 
 
Majoittua voit Kirjakkalan ruukkikylässä, huoneita on siellä varattuna valmiiksi n. 16henkilölle. Majoitukseen 

sisältyy liinavaatteet ja pyyhkeet sekä sauna. Majoittautuminen maksetaan paikan päällä Ruukkikylän isän-

nälle huoneisiin kirjautumisen yhteydessä, maksaa voit myös kortilla. (lasku ei mahdollinen yksityishenkilöil-

le) 

 

Hinta: 

2 yötä 60 euroa/henkilö 

1 yö 40 euroa/henkilö. 

Majoituksen yhteyteen voi ostaa erikseen myös aamupalan (8,00e) 

Majoitus varaukset: Kirjakkalan Ruukkikylä Risto Elo p.044-5446114 www.ruukkikyla.fi 

 
Ruokailut: 
 

Molempina kisapäivinä on kilpailijoille järjestetty Lohenrenkaalle ruokailumahdollisuus jaksojen välisellä tau-

olla. Ruokailu maksaa yhteensä 20 €, joka maksetaan paikan päällä käteisellä.  

 

Mites sitten löytää perille:  

 

Lohenrenkaan kisalammet 

Merikulmantie 1391, 25570 Teijo 

 

Kirjakkalan Ruukkikylä/majoitus 

Hamarijärventie 62 

25570 Teijo 

 
 


