
 

 

ELÄKELIITON PILKKIMESTARUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT  
 
1. Eläkeliiton pilkkimestaruuskilpailut ovat avoimet kaikille Eläkeliiton jäsenille.  
 
Kilpailuissa kilpaillaan seuraavista Eläkeliiton pilkkimestaruuksista:  
 
A) Joukkuemestaruudesta Eläkeliiton piirijärjestöjen kesken  
B) Henkilökohtaisista mestaruuksista  
- naisten sarjassa  
- miesten sarjassa  
 
2. Henkilökohtaiseen mestaruuskilpailuun saavat osallistua kaikki Eläkeliiton 
henkilöjäsenet. 
 
Sarjat:   
naiset alle 70-vuotiaat ja yli 70-vuotiaat 
miehet alle 70-vuotiaat ja yli 70-vuotiaat 
 
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 pilkkimestaruuskilpailuiden järjestäjinä toimivat Eläkeliiton 
piirijärjestöt.  
 
Eläkeliiton kilpailutyöryhmä nimeää vuosittain kilpailujen järjestäjän, vahvistaa 
kilpailupäivän ja hyväksyy järjestävän piirin esittämän osallistumismaksun suuruuden. 
Joukkuemaksua ei peritä. Eläkeliiton liittohallitus toimii valituselimenä.  
 
5. Järjestävä piiri nimeää kilpailutoimikunnan, joka valitsee keskuudestaan 
nelihenkisen tuomarineuvoston.  
 
Eläkeliitolla on oikeus nimetä edustajansa kilpailutoimikuntaan. Tuomarineuvoston apuna 
valvontatyötä tekevät kilpailun järjestäjän nimeämät henkilöt, joilla tulee olla keltainen 
huomioliivi. Kilpailua koskevat vastalauseet on jätettävä kirjallisina tuomarineuvostolle 
viidentoista (15) minuutin kuluessa punnituksen päättymisestä. Tuomarineuvoston 
tekemästä päätöksestä ei voi valittaa.  
 
6. Kilpailuaika on neljä tuntia.  
 
Kilpailu suositellaan pidettävän klo 10.00-14.00 välisenä aikana. Kilpailijat saavat siirtyä 
kilpailualueelle puoli tuntia ennen kilpailua järjestettävän selostus- ja avajaistilaisuuden 
jälkeen ja lähtöluvan saatuaan. Kilpailun alkamis- ja päättymishetki osoitetaan ääni – tai 
valomerkillä. Avannontekoa ei saa aloittaa ennen kuin kilpailujen alkamishetken merkki on 
annettu. Kilpailijoiden on lopetettava kalastus viimeistään päättymismerkin jälkeen, jonka 



 

 

jälkeen kilpailijoilla on aikaa puoli tuntia siirtyä merkitylle punnitusalueelle. Punnitut kalat 
on jätettävä punnituspaikalle, josta ne saa haltuunsa vasta punnituksen päätyttyä. 
Myöhästyneiden kilpailijoiden saalista ei punnita. Siirtymävaiheen aikana kilpailualueelta 
poistuminen on kielletty.  
  
7. Kilpailualue on merkittävä selvästi ja pilkkiminen tämän alueen ulkopuolella on 
kielletty.  
 
Avannon teko (ellei toisin määrätä) 50 metriä lähemmäksi aurattuja tai merkittyjä jääteitä 
on kielletty. Kiellon rikkoja joutuu kilpailusta poissulkemisen lisäksi vaadittaessa 
maksamaan uuden tien aukaisemisen. Hyvä kalamiestapa vaatii, ettei mennä avannon 
tekoon liian lähelle (vähintään 5 metriä) toista kilpailijaa ilman hänen suostumistaan. 
Kalastaminen 50 metriä lähempänä alueella olevia merkittyjä pyydyksiä on kielletty. 
Järjestäjien pitää merkitä pyydykset sekä suorittaa riittävä jäätiedustelu. Akkukäyttöisellä 
kairalla saa kairata vain yhden avannon kerrallaan, eli uutta avantoa akkukairalla ei saa 
tehdä ennen kuin kilpailija on itse pilkkinyt kairaamastaan avannosta. Akkukairassa ei saa 
turvallisuussyistä olla akku kiinnitettynä siirtymävaiheissa (ennen ja jälkeen kisan). Akun 
saa kytkeä kairaan vasta ensimmäiselle pilkkipaikalle saapuessa. Akku täytyy irrottaa 
kairasta heti kisan päätyttyä, ennen siirtymävaiheen aloittamista. Kilpailualue on 
rauhoitettu kalastukselta kaksi vuorokautta ennen kilpailua.  
 
8. Kilpailija saa käyttää vain yhtä onkea kerrallaan vedessä.  
 
Kiellettyjä ovat pilkit, joihin on kiinnitetty useampi kuin yksi- (1) tai useampihaarainen 
koukku poisluettuna tasapainopilkit, joissa sallitaan enintään kaksi (2) yksihaaraista 
kiintokoukkua ja rungon alapuolella oleva yksi- tai useampihaarainen irtokoukku. (ei 
kuitenkaan mormyska), mikä saadaan kiinnittää tasapainon vatsalenkkiin korkeintaan 
yhdellä renkaalla tai hakasella. Koukku ei saa olla kiinnitetty pilkin ja vavan väliseen 
siimaan. Lisäpainojen käyttö on sallittu, mutta painojen tulee sijaita koukun yläpuolella. 
Mormyska rinnastetaan koukkuun. Kaikki syötit ovat sallittuja, mutta syötin on oltava pilkin 
koukussa. Houkuttimien käyttö, kuten ryynien, matojen, toukkien tms. pudottaminen 
avantoon on kielletty. Kilpailualueella on kilpailijoiden liikuttava jalan. Poikkeusluvan 
invalideille suksien tai kelkan käyttöön voi myöntää tuomarineuvosto.  
 
9. Kilpailukalaksi hyväksytään vain ahven.  
 
Muiden kalojen on oltava punnituspaikalla erillään punnittavista kaloista. Saaliiksi saadut 
kalat suositellaan lopetettavaksi välittömästi, ennen pussiin laittoa. Vastuu kalojen 
lopettamisesta on kilpailijalla. 
 
10. Kilpailijoiden paremmuuden ratkaisee saaliin paino. 
 
Jos se on henkilökohtaisten kilpailusarjojen kohdalla sama, lasketaan kalojen lukumäärä ja 
lukumäärällisesti 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.  
  
 



 

 

 
11. Joukkuekilpailun voittaja saa vuodeksi haltuunsa Eläkeliiton lahjoittaman 
kiertopalkinnon.  
 
Jokaisen tähän pokaaliin 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. 
Mestaruuskilpailujen kaikissa sarjoissa jaetaan mestaruusmitalit -kulta, hopea ja pronssi.  
 
12. Kilpailualueella on päihdyttävien aineiden nauttiminen, juopuneena esiintyminen 
ja muu sopimaton käytös kielletty. 
 
Jos näiden sääntöjen rikkomista tai vilppiä todetaan kilpailuissa tai punnituspaikalla, voi 
kilpailujen tuomarineuvosto asian tutkittuaan hylätä kilpailijan ja kilpailujoukkueen 
suorituksen ja sulkea ne pois kilpailusta. Joukkueiden johtajat ovat vastuussa joukkueensa 
jäsenten käyttäytymisestä kilpailupaikalla ja kilpailun aikana sekä joukkueen yhteismatkan 
aikana.  
 
13. Lähtö ja punnitusalueelle saavuttaessa ja niillä liikuttaessa on jääkairan terän 
oltava suojattuna kilpailusta poissulkemisen uhalla.  
 
14. Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuulla.  
 
15. Muilta osin noudatetaan SM-pilkkikilpailuiden sääntöjä sekä Eläkeliiton 
kilpailuohjeita.  
  
Hyväksytty liittohallituksen kokouksessa 22.11.2010.  
Päivitys kilpailutyöryhmässä 1/2019, 1/2020, 1/2023 
  
 


