Kilpailutoimintaa talvella ja keväällä 2020
Kilpailuissa noudatetaan SVK:n kilpailutoimikunnan hyväksymiä sääntöjä, jotka löytyvät mm. netistä os.
www.vapaa-ajankalastaja.fi. Kilpailukutsut julkaistaan Vapaa-ajan Kalastaja –lehdissä 1/2020 ja 2/2020.
Kutsu pilkinnän maajoukkuekarsintaan vuodelle 2021
Pilkinnän maajoukkueiden loppukarsinta vuodelle 2021 on lauantaina 22.2.2020. Piirit järjestävät omat
alkukarsintansa tai muuten päättävät loppukilpailuun oikeuttamansa kilpailijat.
Varsinaisia piirikohtaisia kiintiöitä ei ole. Loppukisaan pääsevät myös kaikki nuoret ja aikaisempien PMkisojen henkilökohtaiset mitalistit sekä vuoden 2020 PM-joukkueen jäsenet. PM-pilkin juniori-ikä on 19
vuotta, veteraani-ikä 55 vuotta ja vanhempi veteraani-ikä 70 vuotta. Nyt valittava joukkue osallistuu vuoden
2021 Ruotsissa käytävään PM-pilkkiin, joten karsintavuonna juniori voi olla enintään 18 vuotta, veteraanin
täytyy täyttää vähintään 54 vuotta ja vanhemman veteraanin 69 vuotta vuoden 2020 aikana. Piirien ei tarvitse
enää maksaa alkukarsinnoistaan veroja SVK:lle. Jokainen loppukilpailija maksaa paikan päällä itse
osallistumismaksunsa. Loppukarsinnan osanottomaksut ovat 20 € aikuisten sarjoissa ja 10 € nuorten sarjassa.
Kokoontumispaikkana on Tiiriön ABC (osoita: Paroistentie 1, 13600 Hämeenlinna). Ilmoittautuminen klo
7.00-8.30 välisenä aikana. Huom! Akkukaira on sallittu kaikille 70v. täyttäneille! Sillä saa kuitenkin
kairata vain yhden reiän kerrallaan. GPS ja kaikki muut elektroniset laitteet (myös puhelimet) ovat
kiellettyjä. Kellonaikaa tulee siis katsoa ainoastaan kellosta, ei puhelimesta tms. Puhelinta saa käyttää
vain aidossa hätätilanteessa; soitot hätänumeroon ovat siis sallittuja. (Pilkkijaoston linjaus 7.2.2018).
Lisätietoja: Jari Mäkelä, p. 040 723 4128.
Kutsu SM-pilkin esikilpailuun
SM-pilkin esikilpailu järjestetään lauantaina 29.2. Kuopiossa. Kilpailukeskus ja kilpailutoimisto sijaitsevat
kilpailupaikan välittömässä läheisyydessä Sorsasalon raviradalla. Kilpailuaika kaikissa sarjoissa klo 10.0014.00. Kilpailualueelle siirtyminen alkaa noin klo 9.15 ja maalialueelle kilpailijan on palattava klo 15.00
mennessä. Kilpailualue sijaitsee Pohjois-Kallavedellä. Kilpailualueen karttoja saa kisajärjestäjältä 2 €
kappalehintaan. Karttoja voi ostaa myös SM-esikilpailun yhteydessä. Kilpailuissa noudatetaan SVK:n SMpilkin sääntöjä soveltuvin osin. Ne ovat nähtävänä kilpailukeskuksessa sekä SM-pilkin verkkosivuilla
www.smpilkki2020.fi.
Kilpailutoimisto avataan kilpailupäivän aamuna klo 7.00, ilmoittautuminen klo 9.00 mennessä.
Osanottomaksut: aikuiset 15 €, nuoret ilmaiseksi. Lisätietoja: kilpailujohtaja Kyösti Kauppinen p. 044 330
4320 sekä varajohtaja Aarne Keurulainen, p. 041 436 1199.
Kilpailukutsu MM-morrikarsintaan vuodelle 2021
MM-morrin joukkuekarsinta vuodelle 2021 on Lestijärvellä 14.-15.3.2020. Kokoontuminen kalasatamassa,
osoitteessa Rantatie, 69440 Lestijärvi. Molempien päivien kilpailut käydään kaksieräisinä. Lauantain
ensimmäinen kisa käydään klo 10-12.30 ja toinen erä 14.30-17.00. Sunnuntain ensimmäinen erä 9.30-12.00
ja toinen 14-16.30. Ruutuarvonta 45 min ennen kisan alkua. Kaikki kilpailevat täydet 4 erää eli molemmat
päivät. Kilpailuun kirjallinen ennakkoilmoittautuminen 8.3.2020 mennessä osoitteeseen
petriah_@hotmail.com. Osallistumismaksu 50 € maksetaan paikan päällä. Kilpailuruudut merkitään
viimeistään 2 vrk ennen kilpailua. Harjoittelu 10 metriä lähempänä ruutua kielletty! Tiedustelut: Petri
Ahola, p. 050 342 0497.
Kutsu SM-morriin
Mormuskoinnin SM-kilpailu pidetään lauantaina 21.3. Vetelissä Räyringin järvellä. Kilpailukeskuksena
toimii vanha meijeri osoitteessa Palokankaantie 30, 69820 Räyrinki.
Kilpailu on avoin kaikille mormuskoinnin harrastajille. Kilpailussa noudatetaan SVK:n hyväksymiä SMsääntöjä. Kilpailumaksut ovat aikuisten sarjoissa 20 €, nuoret ilmaiseksi. Joukkuemaksut mies/miesveteraanisarjoissa ovat 30 €, nais-/naisveteraanisarjoissa 20 € ja nuoret ilmaiseksi.
Ilmoittautuminen etukäteen 13.3. mennessä osoitteeseen antti.sillanpaa@metsagroup.com.
Ilmoittautumisessa mainittava osallistujien nimet, sarjat ja joukkueet sekä yhteyshenkilö ja puhelinnumero.
Maksut tulee suorittaa 13.3. mennessä Vetelin virkistyskalastajien tilille FI83 5512 0040 0098 13.
Viestikenttään seuran ja ilmoittajan nimi. Kilpailukortit saa esittämällä maksukuitin tai kopion. Laajempi

suoja-alue, jossa kilpailuruudut sijaitsevat, merkataan jäälle viimeistään 7 vuorokautta ennen kilpailua, jonka
jälkeen ko. alueella harjoittelu ja liikkuminen on kielletty!
Lisätietoja: Antti Sillanpää, p. 050 433 0030.
Kutsu SM-pilkkiin
SM-pilkki järjestetään la 28.3. Kuopiossa. Kilpailukeskus ja kilpailutoimisto sijaitsevat osoitteessa
Puikkarintie 41, Sorsasalo, 70420 Kuopio. Kilpailuaika kaikissa sarjoissa klo 10.00-14.00. Kilpailualueelle
siirtyminen noin klo 9.15 ja maalialueelle on palattava klo 15.00 mennessä.
Kilpailualue sijaitsee Pohjois-Kallavedellä. Karttoja saa kisajärjestäjältä 2 € kappalehintaan. Kartta
julkaistaan SM-pilkki 2020 -käsiohjelmassa. Kilpailualueella kaikki harjoittelu kielletty 14.3.-28.3. klo
10.00 välisenä aikana. Kilpailualueella suoritetaan harjoituskiellon aikana valvontaa. Henkilökohtaiset
sarjat ovat avoimet kaikille pilkinnän harrastajille. Kilpailuissa noudatetaan SVK:n hyväksymiä sääntöjä.
Säännöt julkaistaan SM-pilkki 2020 käsiohjelmassa ja ne ovat nähtävänä kilpailukeskuksessa sekä SM-pilkin
verkkosivuilla. Kilpailutoimisto avoinna pe 27.3. klo 15-20 Hotelli Isovalkeisella, os. Majaniementie 2,
Päiväranta, 70420 Kuopio. Kilpailuaamuna kilpailutoimisto löytyy osoitteesta Puikkarintie 41, Sorsasalo,
70420 Kuopio ja se avataan klo 7.00. Kisatoimiston sähköpostiosoite: ajtuomainen@gmail.com ja puhelin
toimiston aukioloaikoina p. 040 835 2928. Ilmoittautuminen verkkosivujen lomakkeella
(www.smpilkki2020.fi). Ilmoittautumisen jälkeen yhteyshenkilölle lähetetään maksutiedot. Osanottomaksut:
aikuiset 20 €, nuoret ilmaiseksi. Joukkuemaksut: miesten ja miesveteraanien sarjoissa 40 €,
naisten/naisveteraanien sarjassa 30 € ja perhesarjassa 20 €. Nuorten joukkueilta ei peritä maksua.
Kilpailutoimistossa voi ilmoittautua vielä pe 27.3. klo 15.00- 20.00 ja la 28.3. klo 7.00- 9.00 välisinä aikoina.
Jälki-ilmoittautumisista ei peritä lisämaksua! Joukkue-ilmoittautumiset ja olemassa olevien
joukkueiden kokoonpanoihin tulevat muutokset tulee tehdä kilpailutoimistossa 28.3. klo 8.00
mennessä. Jälki-ilmoittautumisessa toivotaan käytettävän SVK:n jäsenkorttia. Lisätietoja: kilpailujohtaja
Kyösti Kauppinen, p. 044 330 4320 sekä varajohtaja Aarne Keurulainen, p. 041 436 1199.
Kutsu SM-kiiskipilkkiin
SM-kiiskipilkki järjestetään su 29.3. Rantasalmen Hakojärvellä. Kilpailukeskus löytyy osoitteesta
Tunnelinlavantie 42, Tuusmäki (Linkki karttaan). Kilpailuaika on kaikissa sarjoissa klo 10-14.
Kilpailualueelle siirtyminen alkaa klo 9.30 ja kilpailijoiden on oltava punnitusalueella viimeistään klo 14.30.
Kilpailuissa noudatetaan SVK:n hyväksymiä sääntöjä, jotka löytyvät osoitteesta www.vapaa-ajankalastaja.fi
ja ne ovat lisäksi nähtävillä kilpailukeskuksessa.
SM-kiiskipilkkiin ilmoittaudutaan ennakkoon 23.3. mennessä. Ilmoittautuminen tehdään erillisellä
ilmoittautumislomakkeella sivulla vapavarkaus.net. Kisapaikalla voi myös jälki- ilmoittautua kisa-aamuna
klo 8.00-9.00. Kilpailukortit noudettavissa seuroittain kisakeskuksesta 29.3. klo 8.00 alkaen.
Osanottomaksut: aikuiset 20 € ja nuoret ilmaiseksi. Joukkueet: miehet ja miesveteraanit 30 €/joukkue,
naiset/naisveteraanit 20 €/joukkue, nuorten joukkueilta ei peritä maksua. Kilpailualueella pilkkiminen ja
avantojenteko on kielletty 7 vrk ajan ennen kilpailua.
Lisätiedot: Antti Tuomainen, p. 040 835 2928.
Kutsu SM-särkipilkkiin
Särkipilkin SM-kilpailut järjestetään la 4.4. Kilpailualueena Keitelejärven Muikunlahti ja kisakeskuksena
toimii Aikon Kartano, os. Muikunlahdentie 165, 44500 Viitasaari. Kilpailuaika klo. 10.00-14.00, siirtymät
alussa ja lopussa ½ tuntia. Kilpailussa noudatetaan SVK:n hyväksymiä sääntöjä, jotka löytyvät os.
www.vapaa-ajankalastaja.fi sekä kilpailukeskuksesta. Ilmoittautuminen ennakkoon 23.3. mennessä
sähköpostilla osoitteeseen smsarkivts@gmail.com. Ilmoittautumisessa oltava seuraavat tiedot: piiri, seura,
ilmoittajan nimi, yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero sekä osoite, kilpailijan nimi ja sarja. Jälkiilmoittautuminen paikan päällä klo 8.45 mennessä, jälki-ilmoittautumislisä 5 €. Ennakkoilmoittautuminen
maksettava 25.3. mennessä.
Osanottomaksut aikuisten sarjoissa 20 €, joukkueet miehet 30 €, naiset 20 €, nuorilta ei maksua.
Maksutiedot: FI53 4753 0010 0555 32 (saaja: Viitasaaren Kalakaverit ry). Viestiksi maksuun: SM-särki +
minkä seuran tai yksityisen puolesta maksu on maksettu. Kortit kilpailukeskuksesta 4.4. klo 7.00 alkaen.
Lisätietoja: Mikko Niskanen, p. 040 552 5739 / niskasmikko24@gmail.com.
Kutsu rautupilkkiin

SM-rautupilkki käydään la 18.4. klo 12.00-16.00 Inarin Tuulispääjärvellä. Alle 12-vuotiailla saa olla nimetty
tukihenkilö, joka saa antaa kairausapua ja avustaa kalan irrottamisessa, muttei osallistua pilkkimiseen.
Osanottomaksut aikuisten sarjoissa 20 €, nuoret kilpailevat ilmaiseksi. Joukkuemaksu on 30 €.
Ilmoittaudutaan kilpailupaikalla kello 10.00 alkaen (joukkuejäsenten nimet ilmoitettava etukäteen).
Moottorikelkkakuljetus kilpailupaikalle Tuulispään ylätasanteelta klo 9.00 alkaen. Lisätietoja: Jari
Huhtamella p. 040 702 5302, Jorma Kaaretkoski p. 040 569 6488.
Kutsu SM-lohipilkkiin
SM-Lohipilkki käydään Luoston Ahvenlammella (Sodankylä) su 19.4. Kilpailuaika klo 10-14, siirtymäajat
30 min. Kilpailukeskus sijaitsee Lapland Hotels Luostotunturi Ametistikylpylässä, osoitteessa Luostontie 1,
99555 Luosto. Kisakanslia avoinna la 18.4. klo 18.00-21.00 (ilmoittautuminen, säännöt, kartta ym. aineisto).
Ilmoittautuminen mahdollista kilpailupäivänä kisapaikalla klo 7.00 alkaen. Osallistumismaksut: Miehet ja
naiset 20 €, nuoret ilmaiseksi. Joukkuemaksu (3 henkilöä etukäteen nimettynä 30 €).
Ennakkoilmoittautumiset sähköpostiin puheenjohtajalvk@gmail.com 15.4. mennessä. Maksut:
FI1456412520076969 (saaja:  Lapin Vapaa-ajankalastajat ry). Maksun viestiksi ”SM-lohipilkki 2020”. Ota
maksutosite mukaan. Huom! silikonipallojen ja syöttitahnan käyttö kielletty! Lisätietoja Jorma
Kaaretkoski, puh. 040 569 6488.

