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Paikka: Espoo,
Morsiussaari
Tapiolan yllätyspalkinnolla.
Kalakerhon tukikohta (60º54.96’/24º38.87’).
Kalastusalueena Helsingin, Espoon ja Kirkkonummeen merialueet sekä valtion

Aikataulu:
kipparikokous klo 9:00, paluu klo18:00.
vesialueet.
Paikka: Tapiolan Kalakerhon tukikohta Morsiussaari Espoonlahden suulla
(60°54.96’/24°38.87’). Kalastusalueena Helsingin, Espoon ja
Kirkkonummen edustan merialueet sekä valtion vesialueet.
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Osallistumismaksu: 10€/henkilö, johon sisältyy osallistumisen lisäksi päivän päätteeksi pientä grillattavaa ja sauna
(halukkaille).
Aikataulu 6.6.2015: Kipparikokous Morsiussaaressa klo 9:00, paluu saareen klo 18:00 mennessä, Paronin kruunaaminen
ja grillailua, halukkaille laitetaan sauna kuumaksi.

Ilmoittautuminen ennakkoon posti@tapiolankalakerho.fi tai tekstiviestillä 050-3323878
1.6.2015 mennessä.
Pankkiyhteys ennakkomaksuja varten: Tapiolan Kalakerho Ry, FI31 8018 0710 1704 68 (Danske Bank)
Viesti: ”Punalihaisten Parodia, osallistujan/osallistujien nimet sekä kontakti henkilön puhelinnumero”.
Maksun voi myös suorittaa käteisellä tasarahalla paikan päällä, mutta vain ennakkoon ilmoittautuneille (eväs määrän
varmistamiseksi).
Säännöt:
- Kalastusluvat: kukin osallistuja vastaa siitä, että kalastaa laillisilla luvilla, laillisissa paikoissa. Lohen uisteluun valtion
vesillä riittää pelkkä valtion kalakortti. Taimenen kalastukseen rannikkovesillä tarvitaan lisäksi heittelyyn läänilupa ja
uisteluun Espoon tai Helsingin alueella kyseisen kaupungin uistinkalastuslupa (esim. www.kalakortti.com). Huom:
Helsinkiin ja Espooseen on saatavilla myös 1vrk ja 7vrk ulkopaikkakuntalaisen lupia! Kirkkonummen vesille ei ole
saatavilla useamman vavan uistelulupaa, mutta lääniluvalla kalastus on sallittua yhdellä vavalla.
- Alamitat: 60 cm taimen (valtion vesillä lakisääteinen 65 cm), 70 cm lohi, kaikki rasvaevälliset kalat koosta
riippumatta vapautetaan, mutta ne osallistuvat kilpailuun (valokuvaus kalaa asiallisesti käsitellen)
- Kaloja ei tarvitse tappaa, riittää kännykkäkuva, joka lähetetään järjestäjälle multimediaviestinä suoraan mereltä
välittömästi saamisen jälkeen. Kala kuvataan erillisille järjestäjän tekemällä mittatarralla, jolla varmennetaan se, että kalat
ovat saman päivän saalista. Kukin venekunta saa mittatarran kipparikokouksessa. Näin kukin voi antaa kaloille
mahdollisuuden jatkaa matkaansa ja elätellä toivoa, että ne jaksavat lisääntymispaikoille asti. Toki mitallisten kalojen
ottaminen ei ole kiellettyä.
- Paronin tittelin sekä nimellisen tavarapalkinnon saavuttaa se venekunta, joka saa eniten alamitan ylittävää jalokalaa
laskettuna senttimetreissä, koska senttipeliähän punalihaisen kanssa pulaaminen yleensä on (jos niitä ensinkään
suodaan).
- Jokaisen venekunnan tulee ilmoittautua Morsiussaaressa sekä lähtiessä että mereltä palattaessa. Mikäli venekunta ei
ilmoittaudu klo 18 mennessä Morsiussaaressa, menettää se mahdollisuuden saada paronin titteli. Mikäli venekunta ei
ilmoittaudu klo 19 mennessä, järjestäjä ilmoittaa venekunnan kateissa olevaksi viranomaisille!!!!
- Tapahtumassa ei ole ns. tuulirajaa, vaan jokaisen venekunnan kippari vastaa siitä, että kalastaminen tapahtuu
turvallisesti. Kovemman tuulen sattuessa on jokaisella mahdollisuus kalastaa sisemmässä saaristossa vaikkapa
taimenta. Varautuminen sekä lohen että taimenen kalastukseen on siis suotavaa. Järjestäjä varaa kuitenkin
mahdollisuuden peruuttaa tapahtuma, jos olosuhteet ovat liian vaikeat. Mikäli ei päästä kalastamaan ollenkaan, eväät
syödään ja palkinnot arvotaan.
- Tapiolan Kalakerho ei vastaa mistään aineellisista tai henkilövahingoista tapahtumaan liittyen.
- Tapiolan Kalakerho lyhentää osallistumismaksuista tapahtuman suorat järjestely- ja palkintokulut. Loput tuotoista
lahjoitetaan Suomenlahden Meritaimentoimikunnalle kalakantojen suojelutyöhön.
- Tapiolan Kalakerho pidättää oikeuden käyttää tapahtumassa otettuja/lähetettyjä kuvia omissa julkaisuissaan ja
tiedottamisessa kalastusaiheisilla internetsivustoilla.
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Herrasmiessäännöt:
- vesillä liikutaan ajokunnossa eli promillerajoja noudattaen
- kalatapahtumista jaetaan tietoa aktiivisesti muiden osallistujien kesken, esim. tekstiviestein, tavoitehan on parodinen:
jos nyt joku ees jotain sais...

0) ja paluu (19:00)
Järjestäjän
yhteystiedot ja ilmoittautuminen: posti@tapiolankalakerho.fi
erhon tukikohta
(60º54.96’/24º38.87’).
onummeen
merialueet
sekä valtion
Kontaktihenkilö:
Lauri Tiainen
050 - 33 23 878 (multimediaviestit saaduista kaloista tähän numeroon)
VHF kutsu merellä, kanava 16/L1 päivystys: Anni OH 2388

HUOM: Osallistujilla on samalla mahdollisuus tutustua vireän Tapiolan Kalakerhon toimintaan ja
sen upealla paikalla sijaitsevaan saaritukikohtaan. Uudet jäsenet ovat tervetulleita. Kysy rohkeasti,
mitä etuja jäsenhankintakampanjamme tarjoaa!

________________________________________________________________________________

YHTEISTYÖSSÄ

