
 

Kesällä 2022 järjestetään historian ensimmäinen Jigi Cup Open powered by Rebelcell -kalastuskilpailu, 
jossa osallistujat saavat kalastaa valitsemissaan vesistöissä missä tahansa Suomessa! 

Jigi Cup Open kilpailu järjestetään 30.7.2022. Kilpailuaika on klo. 08.00 – 20.00. 

Kilpailussa kalastetaan kolmea Suomen yleisintä kalalajia: Ahventa (5kpl), kuhaa (2kpl) ja haukea (1kpl). 

Jigi Cup Open on osa Jigi Cup kiertuetta ja tästäkin kilpailusta jaetaan Jigi Cup runkopisteet 25:lle parhaalle 
venekunnalle. Lue lisää Jigi Cupista verkkosivuiltamme www.jigicup.fi 

Ilmoittautuminen ja osallistumismaksu 

- Joukkueen osallistumismaksu on 40€ + pk (4,90€). Osallistumismaksu sisältää mittatarran sekä 
kilpailukortin (mittasetti). Voit tilata yhden mittasetin / osallistuva joukkue. 

- Tilaa mittasetti ja maksa kilpailun osallistumismaksu tarrat24.fi palvelussa 16.7.2022 mennessä. Tämän 
jälkeen saat sähköpostiisi salasanan jolla pääset liittymään Jigi Cup Open kilpailuun predator.fi sivulla. 
Tilauspalvelun linkki tarkentuu kevään 2022 aikana.  

- Tämän jälkeen joukkueen kippari luo tilin predator.fi -palveluun ja liittää joukkueen Jigi Cup Open 
kilpailuun. Tili täytyy olla luotuna viimeistään 24.7.2022. Tarkemmat ohjeet tilin luomisesta ja kilpailuun 
liittymisestä löytyy osoitteesta www.predator.fi 

- Sekä mittatarrassa että kilpailukortissa on painettuna sama juokseva numero. Nämä numerot täytyvät olla 
yhtenäiset kilpailuun lähetetyissä saaliskuvissa, muuten saaliskuvia ei hyväksytä. 

- Mittatarran tilauspalvelu tarrat24.fi sivustolla sulkeutuu lauantaina 16.7.2022. 

- Joukkueen kippari voi tehdä joukkuetta koskevat muutokset predator.fi -palveluun. 

- Kun olet tilannut mittasetin tarrat24.fi palvelusta sekä luonut tilin predator.fi palveluun, järjestäjä 
määrittää sinulle joukkueesi kilpailunumeron joka täytyy näkyä kilpailukortissa sille varatulla paikalla. 
Tarkista kilpailunumerosi ennen kilpailun alkua predator.fi palvelusta. 

- kilpailukortin tägisana ilmoitetaan Jigi Cupin sosiaalisessa mediassa (Facebook/Instagram) 30.7.2022 klo 
08:00. Tägisana täytyy näkyä tägilapussa sille varatulla paikalla. 

-  Kilpailu alkaa lauantaina 30.7.2022 klo 08:00 ja päättyy saman päivän iltana klo 20.00. 



Osallistumalla kilpailuun annat luvan julkaista nimesi, joukkueesi nimen sekä lähettämäsi kuvamateriaalin 
Jigi Cupin sosiaalisen median kanavilla. Pyrimme kunnioittamaan osallistujien kalapaikkoja, joten emme 
julkaise kalakuvia joista joukkueen sijainnin voi selvästi päätellä. 

Ilmoittautumalla kisaan joukkueen jäsenet hyväksyvät henkilö- ja yhteystietojensa tallentamisen 
osallistujatietokantaan. Jigi Cup Open -tietosuojaselosteeseen voit perehtyä predatori.fi -sivustolla. Alle 18-
vuotiailta tiimiläisiltä vaadimme vanhempainvastuunkantajan kirjallisen suostumuksen yhteystietojen 
keräämiseen, tallentamiseen ja käsittelyyn. 

Facebook tai Instagram eivät ole mukana kilpailun järjestämisessä. 

 

Kuka voi osallistua? 

Kilpailu on avoin kaikille! Vähimmäisvaatimus on että joukkueella on käytössään vene ja kapteeni on täysi-
ikäinen. Rannalta kalastusta ei sallita. Muiden joukkueen jäsenten ei tarvitse olla täysi-ikäisiä. Veneessä 
täytyy kalastaa vähintään kahden henkilön ja maksimissaan kolmen henkilön. Yksin kalastusta ei sallita.  

(Huom! Alle 18-vuotiaalta kilpailijalta vaadimme vanhempainvastuunkantajan kirjallisen suostumuksen 
kilpailuun osallistumiseen sekä henkilötietojen keräämiseen ja käsittelyyn tietosuoja-asetuksessa 
määritellyn velvoitteen mukaan. Vanhempainvastuunkantajan allekirjoittama ja päivätty vapaamuotoinen 
suostumuskirje on toimitettava sähköpostilla osoitteeseen jigicup2022@gmail.com ilmoittautumisen 
päättymispäivään eli 16.7.2022 mennessä).  

 

Kilpailun säännöt 

Joukkueet voivat kalastaa aktiivivälinein missä päin Suomea tahansa, kunhan kalastuspaikka on Suomen 
valtion rajojen sisäpuolella – joki, järvi, lampi, meri; kaikki ovat sallittuja.  

1. Sallitut pyyntitavat 

Kaikki aktiivivälinein tapahtuvat pyyntimuodot ovat sallittuja (heitto-, vertikaali-, perhokalastus sekä 
uistelu). Kaikki kalastus tapahtuu veneestä tai veneeksi luokitellulta ponttonilautalta. Jokaisella joukkueen 
kalastajalla saa olla käytössään kalastustilanteessa vain yksi (1) vapa ja siimassa yksi (1) viehe. Täkykalan tai 
muun luonnollisen syötin käyttö on kilpailussa kielletty – niin elävän kuin kuolleenkin. 

2. Joukkue 

Kilpailuun osallistutaan joukkueittain. Joukkueeseen voi kuulua maksimissaan kolme (3) kalastajaa ja 
minimissään kaksi (2) kalastajaa, joista vähintään kapteenin on oltava täysi-ikäinen. Yksin kalastusta ei 
sallita. Joukkue miehistöineen täytyy olla kipparin toimesta luotuna predator.fi -palveluun ennen kilpailun 
alkua. Ohjeet joukkueen luomiseen löydät www.predator.fi -sivustolta. 

3. Kalojen mittaaminen ja kuvaaminen sekä tulospalveluun ilmoittaminen 

Kilpailussa käytetään virallista Jigi Cup Open 2022 -mittatarraa jonka päällä kilpailukalat on mitattava sekä 
kuvattava. Mittatarra on kiinnitettävä kiinteälle alustalle jossa on päätyseinä jota vasten kalan leuan kärki 
asetetaan. Irtotarralla mitattuja kaloja ei hyväksytä. Eri valmistajien mittalaudat ovat kätevä ratkaisu. 



Kalat mitataan ja kuvataan kilpailun virallisen mittatarralaudan päällä (A) sekä kalastajan kannattelemana 
(B).  

(A) Kalasta otetaan valokuvia mittalaudan päällä, valokuvassa tulee myös näkyä kilpailukortti johon on 
merkitty venekunnan kilpailunumero sekä kilpailun tägisana. Kalaa tai mittalautaa ei saa peittää 
kuvaustilanteessa. Rimpuilevan kalan aloillaan pitämisessä voi kuitenkin käyttää kahta sormea 
kalan etuosassa ja kahta takaosassa. Kalaa ei saa venyttää. Kala tulee kuitenkin pystyä 
tunnistamaan valokuvista samaksi kalaksi kuin kannattelukuvassa. Kuvassa ei saa olla sellaisia 
varjostumia jotka vaikuttavat kuvan tulkintaan. Kalan vasen kylki tulee näkyä valokuvassa.  

(B) Lisäksi kalasta otetaan kannattelukuva jossa näkyy myös kalastaja. Tässä kuvassa tulee kalaa 
kannatella siten että kalan vasen kylki valokuvataan. Kalan sama kylki näkyy siis kaikissa kuvissa. 
Tässäkin valokuvassa tulee näkyä kilpailukortti johon on merkitty venekunnan kilpailunumero sekä 
kilpailun tägisana. 

(C) Kuvat kaloista lähetään predator.fi sivuston kautta. Ilmoituksessa tulee ilmetä kalalaji, kalan pituus 
senttimetreinä sekä liitteenä kaksi valokuvaa kohtien A ja B mukaisesti. Kuvien tulee olla riittävän 
korkealaatuisia edellä mainittujen tunnistetietojen varmistamiseksi jotta ne voidaan hyväksyä.  

(D) Kuvat tulee lähettää predator.fi sivustolle ennen kilpailuajan päättymistä (klo 20.00). 
Ongelmatilanteiden osalta tuomarineuvostolla on oikeus hyväksyä tai jättää hyväksymättä 
kilpailuajan päättymisen jälkeen lähetetyt saaliskuvat. Ongelmatilanteissa tulee viipymättä ottaa 
yhteyttä järjestäjään jonka kanssa sovitaan saaliskuvan toimittamisesta.  

(E) Virheellisesti kuvattu kala merkitään tulosohjelmassa hylätyksi. Jolloin ohjelma ilmoittaa kalan 
hylätyksi punaisella pallolla. Mikäli kala hylätään, venekunnan on mahdollista lähettää paremmat 
tai sääntöjen mukaiset kuvat samasta kalasta uudestaan tulospalveluun.  

Kalan oikea kylki tulee asettaa mittalautaa vasten ja kalan leuan kärki mittalaudan päätyseinää vasten. Kala 
tulee asettaa mittalaudalle siten että sen alla olevasta mittalaudasta pystytään yksityiskohtaisesti 
tulkitsemaan kalan pituus sekä leuan kärjen sijainti. Kuvassa olisi hyvä näkyä ainakin yksi mittalaudan täysi 
kymmenlukema. Kalan pituus tulee ilmoittaa täysinä senttimetreinä jonka kalan pyrstön kärki on ylittänyt, 
esimerkiksi pituus 46,7cm ilmoitetaan 46cm. Kala tulee vapauttaa heti kuvauksen jälkeen. Kilpailuun 
ilmoitettava kala voidaan myös hylätä jos on perustellusti nähtävissä kalan vääränlainen käsittelytapa tai 
mikäli on syytä epäillä että kala on mahdotonta vapauttaa elävänä vesistöön (pullistuneet silmät, liiallinen 
verekkyys kalassa tai joku muu vastaava). Mikäli kilpailija kyseenalaistaa kilpailukalan hylkäämisen tai 
virheellisesti hyväksytyn kalan, hän voi viedä asian kilpailuneuvoston käsiteltäväksi kilpailuajan jälkeen 
protestiajan puitteissa. Katso ohje kalakuvan ottamisesta https://www.jigicup.fi/jigicup-2022/ohjeita/ 

4. Kilpailussa kalastettavat kalat 

Kilpailuaikana jokainen joukkue pyrkii kalastamaan parhaimman mahdollisen yhteistuloksen kilpailuun 
kuuluvien kalalajien- ja määrien yhteispituudesta. 

Kilpailuun hyväksytyt kalalajit sekä määrät: 

Ahven 5kpl Alamitta: 25cm 

Kuha 2kpl Alamitta: 45cm 

Hauki 1kpl Alamitta: 60cm 



Edellä lueteltujen kalalajien – ja määrien kokonaispituus lasketaan yhteen. Lopulliseen tulokseesi 
vaikuttavat viiden (5) pisimmän ahvenen yhteismitta, kahden (2) pisimmän kuhan yhteismitta sekä yhden 
(1) pisimmän haen mitta laskettuna yhteen. 

Joukkueet raportoivat kuvat alamitan ylittävistä, saamistaan kilpailuun kuuluvista kaloista predator.fi -
sivustolle, kunnes kaikki lajit sekä niiden määrät ovat ilmoitettu. Tämän jälkeen raportoidaan vain aiempia 
pidemmät kalat.  

Samaa kalaa ei hyväksytä kisassa kahdesti, vaikka joukkue saisi saman kalan toistamiseen. 

5. Kilpailu-aika 

Kilpailu alkaa: Lauantaina 30.7.2022 klo 08:00 Suomen aikaa.  

Kilpailu päättyy: Lauantaina 30.7.2022 klo 20:00 Suomen aikaa. 

Kilpailun päättymisen jälkeen on tunnin mittainen protestiaika (la 20:00–21:00), jolloin mahdolliset 
protestit on toimitettava kirjallisesti tuomaristolle. 

6. Kalojen vapauttaminen 

Kaikki kalat, jotka eivät ole kuolettavasti vahingoittuneet pyyntitilanteessa, tulee vapauttaa ilman 
poikkeuksia. Vahingoittuneet ja lopetetut kalat tulee ilmoittaa kisajohdolle. Kilpailussa noudatetaan 
kulloinkin voimassa olevaa kalastuslakia. Kalastuslain mukaan kaikki alamittaiset kalat on vapautettava 
niiden kunnosta riippumatta. 

7. Luvat sekä hylkäämisperusteet 

Jokaisella kisaan osallistuvalla 18–64-vuotiaalla on oltava valtion kalastonhoitomaksu maksettuna. Iästä 
riippumatta kaikilla kilpailijoilla on oltava hankittuna mahdolliset vesialuekohtaiset erikoisluvat vallitsevien 
määräysten mukaisesti. Lupamaksujen laiminlyöminen tai kalastaminen kohteessa, jossa kalastus on 
kielletty, johtaa joukkueen hylkäämiseen. 

Joukkueiden on tarkistettava aluekohtaiset rajoitukset itsenäisesti ennakkoon osoitteesta: 
https://kalastusrajoitus.fi/ sekä paikallisilta vesialueen omistajilta. Myös Vesiliikelain rikkominen tai 
vesialuekohtaisten vesiliikennerajoitusten rikkominen on joukkueen hylkäysperuste. 

7.1 Mikäli kuvasta käy ilmi, että kyseessä on alamittainen kala, kala hylätään. 

7.2 Mikäli mittakuvassa ei selkeästi näy koko kala eli kalan pituus (kalan pää mittatarran 
nollassa ja pyrstö mitattavassa kohdassa), kala hylätään. 

7.3 Mikäli mittakuva on epäselvä, eli kalan laji tai pituus ei näy selkeästi kuvasta tai 
kilpailukortti puuttuu, kala hylätään. 

7.4 Mikäli joukkue käyttää jotain muuta kuin virallista kisamittaa, ei kyseisiä kaloja hyväksytä 
kilpailuun ja ne hylätään. Tämä varmistaa tasapuolisuuden mittausvälineiden osalta. 

7.5 Yksin kalastava kapteeni hylätään. 

7.6 Mikäli kala on kuvattu mittalaudalla väärin päin, eli vasen kylki mittalautaa vasten tai 
kalan pyrstö mittalaudan 0-kohdassa. 



Kisaan osallistuvien on muutenkin noudatettava kalastettaessa voimassa olevia säädöksiä ja käyttäydyttävä 
vesillä hyvien tapojen mukaisesti – tervettä harkintakykyä on käytettävä etenkin muiden vesillä liikkujien 
kunnioittamisessa. Kaikenlainen luonnon roskaaminen on kielletty (Jätelaki 646/2011, 8 luku 72-73 §). 

8.  Mahdolliset sääntömuutokset 

Jigi Cup pidättää oikeuden muuttaa sääntöjä ja maksuja mahdollisten kalastusta sääntelevän lainsäädännön 
ja asetusten muutosten myötä. Pidätämme myös oikeuden peruuttaa kisa valtiovallan 
koronavirusepidemiaohjeistusten ja -määräysten tai vastaavien muutosten sattuessa. Tällöin katsotaan 
kyseessä olevan force majeure -tilanne ja osallistumismaksuja (mittatarrasetti) ei palauteta. Mikäli näissä 
säännöissä ilmenee tulkinnanvaraisuutta on Jigi Cupilla oikeus tehdä päätös oikeista tulkinnoista 
alkuperäisten tarkoitustensa mukaisesti. 

9. Voittajat 

Kilpailun voittaja on joukkue, joka saa kilpailu-aikana pisimmän yhteistuloksen kilpailuun hyväksytyistä 
kalalajeista sekä määristä. Tasatuloksen sattuessa ratkaisee pisin kala. Mikäli kalat ovat yhtä pitkiä, 
ratkaisee seuraavaksi pisin kala. Mikäli kaikki kalat ovat yhtä pitkiä, voittajan ratkaisee arpa. 

10. Kilpailun palkinnot ja tulosten ilmoittaminen 

Kilpailun palkinnot mahdollistavat yhteistyökumppanimme OPM International Oy sekä Rebelcell 

Jigi Cup Open – powered by Rebelcell palkinnot ovat:  

1. sija: Rebelcell Pro 12v80a starttiakku + Rebelcell 12v100a hupiakku sekä molempiin laturit. Ovh. 3015€ 

2. sija: Rebelcell Pro 12v80a starttiakku + Rebelcell 12v50a hupiakku sekä molempiin laturit. Ovh. 2405€ 

3. sija: Rebelcell 12v70a outdoorbox akku kuljetuslaatikossa + laturi. Ovh. 1267€  

Kilpailusta voitettujen palkintojen veroseuraamuksista vastaavat voittajat itse. Voittajilta pyydetään 
henkilötiedot tulorekisteri-ilmoitusta varten. Mikäli kisaaja kieltäytyy antamasta tulorekisteriin vaadittavia 
tietoja, koko joukkueen palkinto siirtyy tuloksissa seuraavalle joukkueelle. 

Kilpailun kokonaistulokset sekä voittajat julkistetaan kisan jälkeen sunnuntaina 31.7.2022 klo 20:00 
mennessä Jigi Cup -sosiaalisessa mediassa. 


