
 

 

 
 
 
 
 
ELÄKELIITON RANTAONGINNAN 
MESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT 
 
 
1. Eläkeliiton rantaonginnan mestaruuskilpailut ovat avoimet kaikille Eläkeliiton jäsenille. 
Kilpailuissa kilpaillaan seuraavista Eläkeliiton rantaonginnan mestaruuksista: 
- joukkuemestaruudesta Eläkeliiton piirijärjestöjen kesken 
- henkilökohtaisista mestaruuksista naisten sarjassa 

miesten sarjassa 
 
 

2. Henkilökohtaiseen mestaruuskilpailuun saavat osallistua kaikki Eläkeliiton 
henkilöjäsenet, naiset ja miehet omissa sarjoissaan. 

 
 

3. Joukkuemestaruudesta saavat kilpailla kaikki Eläkeliiton piirijärjestöt joukkueella, johon 
kuuluu viisi (5) kilpailijaa. 
Joukkueessa on oltava kummankin sukupuolen edustaja. Vajaa joukkue hyväksytään, kunhan siinä 
on kummankin sukupuolen edustajia. Joukkue muodostuu siten, että kyseessä olevan piirin 
henkilökohtaisen kilpailun osanottajat asetetaan saavutetun kilpailutuloksen mukaiseen 
paremmuusjärjestykseen kummassakin sarjassa. Jokaisesta piiristä huomioidaan yksi joukkue 
Eläkeliiton mestaruuskilpailuissa. 

 
 

4. Eläkeliiton rantaonginnan mestaruuskilpailuiden järjestäjinä toimivat Eläkeliiton 
piirijärjestöt. 
Eläkeliiton liittohallitus nimeää vuosittain kilpailujen järjestäjän, vahvistaa kilpailupäivän ja hyväksyy 
järjestävän piirin esittämän osallistumismaksun suuruuden. Joukkuemaksua ei peritä. Eläkeliiton 
liittohallitus toimii myös valituselimenä. 

 
 

5. Järjestävä piiri nimeää kilpailutoimikunnan, joka valitsee keskuudestaan nelihenkisen 
tuomarineuvoston, johon kuuluvat Eläkeliiton, kilpailutoimikunnan, kilpailijoiden ja 
seuraavien kilpailuiden järjestäjien edustajat. 
Tuomarineuvoston apuna valvontatyötä tekevät kilpailun järjestäjän nimeämät henkilöt, joilla tulee 
olla valkoinen käsivarsinauha, jossa on teksti ”valvoja”. Kilpailua koskevat vastalauseet on jätettävä 
kirjallisina tuomarineuvostolle viidentoista (15) minuutin kuluessa punnituksen päättymisestä. 
Tuomarineuvoston tekemästä päätöksestä ei voi valittaa. 

 
 

6. Kilpailuaika on neljä (4) tuntia. 
Kilpailijat saavat lähteä kilpailualueelle kolmekymmentä (30) minuuttia ennen kilpailun alkua. 
Kahlaaminen on sallittu polveen saakka. Rakennettua laituria, venettä tai näitä vastaavia paikkoja ei 
saa käyttää. Kilpailualue on rauhoitettu kalastukselta kahden vuorokauden ajan ennen kilpailuja. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
7. Kilpailupaikka on kilpailutoimikunnan määräämä alue. 
Paalupaikan on oltava vähintään viisi ( 5) metriä leveä. Vaihtopaikkoja tulee olla vähintään 10 % 
paikoista. Kilpailija arpoo itselleen henkilökohtaisella nostolla paikan. Arvonnan alkamisaika on 
ilmoitettava ennakkoon. Sitä ennen on jälki-ilmoittautuneiden haettava kilpailukorttinsa, johon 
toimitsija merkitsee nostetun onkipaikkanumeron. Arvonnan jälkeen ei voi jälki-ilmoittautua. 
Jokaisen kilpailijan on aloitettava onginta arvotulta paikalta. Siirtymisen varapaikalle saa aloittaa 15 
min kuluttua annettavalla äänimerkillä. Samassa numeropaikassa saa olla vain yksi onkija kerrallaan. 
Paikkaa vaihdettaessa on kaikki välineet kuljetettava mukana. 

 
 

8. Kilpailija ei saa käyttää muuta pyyntivälinettä kuin yhdellä (1) yksihaaraisella koukulla, 
painolla ja koholla varustettua enintään kymmenen (10) metrin pituista vapaonkea, jonka 
kärkiosaan kiinnitetty siima saa olla korkeintaan kaksi (2) metriä vapaa pidempi. 
Ongessa pilkin käyttö painona ja sivutapsin käyttö on kielletty. Varavälineitä saa olla mukana. 
Haavin käyttö saaliin ylösnostamiseen on sallittu. Syötteinä voi käyttää toukkia, matoja, hyönteisiä ja 
muita vastaavia luonnon syöttejä, poisluettuna kalat ja kalanpalat. Liima-aineen lisääminen syöttien 
joukkoon on kielletty. Syöttien heittäminen veteen ja kaikenlainen muu houkuttelu on kielletty. 
Koukun päällystäminen loistemaalilla on kielletty. Kohon täytyy kantaa painot. 

 
 

9. Kalastus lopetetaan loppumerkkiin, kilpailijoiden on oltava punnituspaikalla 30 minuutin 
kuluessa, ellei erityisistä syistä ole toisin sovittu. 

 
 

10. Kilpailukaloiksi hyväksytään kaikki täysmittaiset kalat. 
Saaliiksi saadut kalat tulee säilyttää järjestäjien antamassa pussissa. Pussiin ei saa lisätä kiviä, vettä, 
hiekkaa eikä muuta ainetta kilpailusta poissulkemisen uhalla. 

 
 

11. Kilpailijoiden paremmuuden ratkaisee saaliin paino. 
Jos se on henkilökohtaisten kilpailusarjojen kohdalla sama, lasketaan kalojen lukumäärä ja 
lukumääräisesti eniten kaloja saanut on näistä paras. Kalojen lukumääränkin ollessa sama jaetaan 
mitalisija sekä jätetään seuraava(t) jakamatta. Muiden kuin mitalisijojen kohdalla saaliin painon 
ollessa sama, ratkaistaan paremmuus arvalla. Joukkueiden paremmuuden ratkaisee jäsenten saaman 
saaliin yhteispaino. Jos se on sama, ratkaisee arpa. 

 
 

12. Joukkuekilpailun voittaja saa vuodeksi haltuunsa Eläkeliiton lahjoittaman 
kiertopalkinnon. 
Jokaisen tähän pokaaliin vuodeksi kiinnityksen saaneen piirin tulee kaiverruttaa pokaaliin sitä varten 
varatulle paikalle kilpailuvuosi ja piirin nimi. Kolmella perättäisellä voitolla tai viidellä kiinnityksellä 
pokaalin kiertokulku katkeaa ja voittaja saa sen omakseen. Mestaruuskilpailuiden kaikissa sarjoissa 
jaetaan mestaruusmitalit – kulta, hopea ja pronssi. 

 
 

 



 

 

 
 
 
13. Kilpailualueella on päihdyttävien aineiden nauttiminen, juopuneena esiintyminen ja 
muu sopimaton käytös kielletty. 
Jos näiden sääntöjen rikkomista tai vilppiä todetaan kilpailuissa tai punnituspaikalla, voi kilpailun 
tuomarineuvosto asian tutkittuaan hylätä kilpailijan ja kilpailujoukkueen suoritukset ja sulkea ne pois 
kilpailusta. Joukkueiden johtajat ovat vastuussa joukkueensa jäsenten käyttäytymisestä 
kilpailupaikalla ja kilpailun aikana sekä joukkueen yhteismatkan aikana. 

 
 

14. Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuulla. 
 
 

15. Muilta osin noudatetaan Kalamiesten Keskusliiton sääntöjä ja Eläkeliiton 
kilpailuohjeita. 
Mm. vettä tai märkää rättiä ei saa käyttää kalapussissa. 
 
 
 
Hyväksytty liittohallituksen kokouksessa 19.11.2007. 
 


