Lappeenrannan Pilkkijät ry
Kilpailukalenteri vuodelle 2018, seuran jäsentenväliset (Jv) ja seuran järjestämät avoimet kilpailut.
Talvikilpailuissa rauhoitus 5 vrk, ellei toisin mainittu.
Talvikilpailuissa ja kesäongintakilpailuissa sekä laituripilkintäkilpailuissa mäskäys kielletty, ellei kisakalenterissa tai kisakutsussa ole toisin mainittu
Kesä- ja kilpaongintakilpailuissa ja laituripilkkikilpailuissa ei ole rauhoituksia, ellei toisin mainittu.
Kaikissa LP:n järjestämissä pilkkikilpailuissa saa käyttää potkukelkkaa sekä akkuporakoneella varustettua jääkairaa.
Kalenteriin merkittyjen kilpailuiden lisäksi koko vuoden ajan järjestetään eri lajien
kilpailuita, jää - ja säätilanteet sekä kilpakalastajien toiveet huomioiden. Seuraa kilpailuilmoituksia ja muuta infoa tulevista kilpailuista
seuran nettisivuilta: www.lprpilkkijat.fi
TALVI 2017-2018
pvm.

p.

kilp.aika Kilpailumuoto

Huom.

Kilpailupaikka

Jv. Pilkkikauden avajaiskisa, paikka ja aika
ilmoitetaan netissä

joulukuu 2017

13.1.

la

10-14

Jv. Ahvenpilkki

menoaika 15 min.

Väinölä, Taipalsaari

21.1.

su

10-14

Avoin 10 kalan ahvenpilkki (10 suurinta punnitaan,
säännöt netissä)

menoaika 15 min.

Kok. Lpr:n Yliopiston ranta

4.2.

su

10-14

Avoin tasuripilkki (säännöt netissä)

menoaika 15 min.

Väinölä, Taipalsaari

18.2.

su

10-14

Jv. Värikoukkupilkki, kaikki kalat

menoaika 15 min.

Honkasaari

17.3.

la

10-14

Jv. Mestaruuspilkki, kerroinkilpailu (ahven 2, muut 1)
Iso alue käytössä, maita pitkin saa siirtyä.

menoaika 15 min.

Likosenlahti, Joutseno

3.4. ja
4.4.

ti
ke

2,5 h
2,5 h

Avoin morrikisa, mäskäys sallittu, ei rauhoitusta
Kaksiosainen ruutukilpailu, 1 ruutu/ilta,säännöt netissä
Kilpailijoiden menojärjestys ruutuun arvotaan
LP:n Jv. Morrimestaruuskisa pidetään tämän
kilpailun yhteydessä

arv. 17.15
arv. 17.15

Kärkjärvi, Rapattila
Kärkjärvi, Rapattila

arv. 9.45

Soskua, itäranta

arv. 17.30

Suikinmylly

arv. 9.45

Suikinmylly

1. erän arv. 9.00

Pelkola, maakaasuasema

arv. 17.30

Suikki, länsiranta

arv. 10

Soskua, itäranta

arv. 17.30

Mikonsaarentien penkka

arv. 17.30

Kanavansuu, itäranta

Jv. Laituripilkki, mäskäys sallittu,
säännöt netissä, rauhoitus 2 vrk.

arv. 10

Saimaan kanava, Mustola

Jv. Laituripilkkimestaruus

arv. 9.45

Likosenlahti, Joutseno

Jv. Kevätpilkki, kaikki kalat,
paikka ja aika ilmoitetaan netissä

huhtikuu 2018

KESÄ

la

21.5.

ma 18-20.30 Jv. Kesäonkicup, osa 1, uusitut säännöt netissä

3.6.

su

3 tuntia

17.6.

su

2 x 2,5 t. Jv. Kilpaonkimestaruus, mäskäys sallittu

2.7.

ma 18-20.30 Jv. Kesäonkicup, osa 2, uusitut säännöt netissä

14.7.

la

6.8.

ma 18-20.30 Jv. Kesäonkicup, osa 3, uusitut säännöt netissä

16.8.

to

18.8.

la

3 tuntia

26.8.

su

10-14

1.9.

la

3 tuntia

Jv. Kesäonkicup, osa 4, uusitut säännöt netissä

arv. 12

Mälkiä, Kanavamuseo

30.9.

su

4 tuntia

PM - Laituripilkki, LP järjestää

aikataulu myöhemmin
netissä

Lappeenrannan satama

6.10.

la

3h

Avoimet kiiskitreffit, laituripilkkikilpailu, kertoimet
(kiiski 5, muut 1) arvotut, kiinteät paikat

arv. 9.45

Lappeenrannan satama,
maalaituri

3h

Avoin laituripilkkikilpailu, tarkempi ajankohta ja
aikataulu ilmoitetaan netissä

lokakuu v. 2018

3 tuntia

Avoin kesäonki, vapaat paikat, lähtöjärjestys arvotaan

12.5.

3 tuntia

Jv. Kesäonkimestaruus

Avoimet lahnatreffit, mäskäys sallittu,
yksiosainen kilpailu, säännöt netissä

18-20.30 Avoimet Salakkatreffit, mäskäys sallittu,
säännöt netissä

Lappeenrannan satama

