
KIPPARIKOKOUS 
Tervehdys hyvät osallistujat! Seuraa kipparitiedoite: 

Tänä vuonna cupin avauskisassa Jigi Cup Hauki SM by Motorguide, 
taistellaan haukimestarin tittelistä. Sitä lähdetään tavoittelemaan 

yrittämällä metsästää viisi haukea kilpailukortille. Menestystä 
saavuttaneille on luvassa erinomaisia ja haluttuja Motorguide -tuotteita. 

Lisäksi jaossa on tietysti viime vuosien tapaan kasapäin Navionics-
karttakortteja. 

Aikainen kisa-ajankohta näytti hetken kohtalokkaalta valinnalta. Tuulisten 
säiden suosiessa kilpailupäivän tilanne näyttäisi kuitenkin siltä, että vedet 

avautuivat jääpeitteestään juuri sopivasti kilpailua varten. Viimeisetkin 
selkävedet aukesivat viikolla ja rannat sekä lahdetkin tuntuvat aukeavan 
hyvää vauhtia haukikarkeloita varten. Toivotaan, että perjantain lämmin 

sää veisi viimeisetkin jään rippeet mennessään.  

Kehoitamme kilpailijoita varovaisuuteen vesillä liikuttaessa! Jäälauttojen 
riski on olemassa. Etenkin Vanajanselän puoli Viidennumerosta piti kiinni 

jääpeitteestään sitkeästi jopa selkävesillä tähän viikkoon asti. Tällä 
hetkellä tilanne näyttää kuitenkin hyvältä kilpailua ajatellen.  

Ennen kilpailua on myös hyvä kerrata Jigi Cupin säännöt verkkosivuilta. 
Etenkin, jos kilpailuformaatti on itselle uusi. Kalat kuvataan totuttuun 

tapaan vasen kylki esillä mittalaudan päällä ja sama kylki näkyvissä 
poseerauskuvassa. Molemmissa kuvissa tulee näkyä kilpailijoille jaettava 

numeroprikka.  

Kilpailukalat ilmoitetaan tulosjärjestelmään. Jos kalaa ei hyväksytä, niin 
syy lisätään kalaa koskeviin tietoihin. Eli syy näkyy siellä missä kala ja sen 

kuvatkin, jos sitä ei hyväksytä. Kalaa voi niin halutessaan säilyttää 
esimerkiksi haavissa sen ajan, että selviää onko ilmoitus hyväksytty. 

Kilpailutoimisto sijaitsee teatterin tiloissa sataman venelaiturin 
läheisyydessä. Tarvittava materiaali kilpailua varten jaetaan viime vuosien 



tapaan laiturilta. Kilpailukartat jaetaan kilpailijoille laminoituina, jotta 
roiskeet eivät haittaa. Navionicsin päivitetyistä kartoista näet myös 

kilpailualueen rajat. 

Kilpailuprikan taustapuolelta löydät järjestäjien yhteystiedot. Mahdolliset 
puhelut pyydämme ensisijaisesti osoittamaan kilpailun johdolle tai 

tulospalvelulle asian mukaan.  

Kelly’s Harbor Cafe palvelee kilpailijoita Toijalan satamassa 
kilpailupäivänä. Täältä löydät ruokaa, virvokkeita tai vaikka eväät 

kalapäiväksi. Kysy venekassia ja vie porukalle kylmät tai lämpimät eväät. 

 

https://www.kellys.fi/harbor-cafe-akaa 

 

Lisätietoja voit tarvittaessa kysellä paikan päällä. Pikainen kipparikokous 
olisi tarkoitus juuri ennen kisaan lähtöä järjestää myös paikan päällä. 

Lopuksi toivoisimme kilpailijoilta valveutuneisuutta kalan käsittelyssä. 
Myöhäinen jäidenlähtö tarkoittaa sitä, että moni saaliskala on vielä 

kudulla tai matkalla sinne. Suosittelemme VAHVASTI väkäsemättömien 
koukkujen käyttämistä cupin runkosääntöjen tapaan. Arvosta saalistasi ja 

vapauta kala takaisin mahdollisimman hyväkuntoisena.   

Kireitä siimoja ja turvallista kulkua vesillä kaikille osallistujille 
kilpailukauden avaukseen. Tervetuloa kaikki Jigi Cup Hauki SM by 

Motorguide -kalastuskilpailuun! 

 

Terveisin, 

Lempäälän Kalakerho ry 


