
 

 

 

 

 

 

 

Kutsu Virve 2018 pilkkikisoihin - 

17.3.2018  Keurusselkä 
 
 
 

Ensimmäiset Virve  -pilkkikilpailut järjestetään Hotelli 

Keurusselällä lauantaina 17.3.2018 klo 10:00-14:30  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           

 

 

 

 

 



SÄÄNNÖT 

1§ Osallistumisoikeus on seuraavilla viranomaisilla: 

Poliisi, Pelastuslaitos, Puolustusvoimat, Rajavartiolaitos, Tulli, Hätäkeskuslaitos ja         

Rikosseuraamuslaitos.  

2§ Kilpailuaika 10:00-14:30, ei siirtymäaikoja  

3§ Sarjajako:    

 Yleinen – miehet  

 

 Yleinen – naiset  

 

 Joukkuekilpailu (3 henk.)  

 Joukkueen voi muodostaa saman alan eri toimispisteistä koostuvista henkilöistä 

 Joukkue nimettävä etukäteen 

4§ Kilpailussa noudatetaan seuraavia sääntöjä: 

 Kilpailussa hyväksytään kaikki kalat 

 Pilkkijä saa käyttää vain yhtä onkea kerrallaan 

 Siimaan saa olla kiinnitettynä yksi koukku paino tai pilkin alapuolella 

 Tasapainoissa sallitaan omat kiinteät koulut (ei mormyskoita) + vaihdettava alakoukku kiinnitettynä 

tai renkaalla, ei perukkeella 

 Kaikki syötit ovat sallittuja koukkuun kiinnitettynä 

 Houkuttimen käyttö on kielletty 

 Kairaaminen on kielletty 5 metriä lähemmäksi toista kilpailijaa ilman tämän suostumusta 

 Kilpailun aikana kilpailijat eivät saa poistua kilpailualueelta 

 Kairan terän on oltava suojattuna liikuttaessa lähtö- ja punnitusalueella kilpailusta sulkemisen uhalla 

5§ Osanottomaksu: 

 Yleiset  –  ennakko 10€, paikalla 15€ 

 Joukkue – ennakko 15€, paikalla 20€ 

 

Maksu tilille:  

 

Vankilavirkailijain liitto Vilppulan vankilan osasto  

FI72 5521 1020 0303 49 

Viesti: Virve 2018 / kilpailijan nimi / joukkueen nimi  

Kuitti mukaan kilpailupaikalle. 

Ennakkomaksuja ei palauteta. 

 

6§ Mahdolliset valitukset 

 On jätettävä kilpailutoimikunnalle punnituksen aikana 

 



Palkinnot: 

Yleisten sarjojen viisi parasta ja joukkuekilpailun kolme parasta palkitaan. (Pokaali +tavarapalkinnot) 

 

Lisäksi kaikkien aikuisten sarjaan osallistuvien ja osanottomaksun maksaneiden kilpailijoiden kesken 

arvotaan lahjakortti Hotelli Keurusselkään (arvo 109€, 2hh majoitus, tanssiliput, aamupala ja asiakassauna) 

 

Kisapaikalla buffetissa myynnissä virvokkeita, makkaraa, kahvia, sämpylää yms. 

 

Tervetuloa sankoin joukoin pilkkimään tai muuten vain kannustamaan ja viettämään vaikka ulkoilupäivää 

Keurusselän tunnelmaan. 

Kilpailuun ilmoittautumiset ja tiedustelut: 

Janne Mikkonen 

sähköposti: janne.mikkonen@om.fi  

puhelin: 050-61794 tai 044 0635 912 

Majoitus: 

 

Majoituksesta vastaa Hotelli Keurusselkä - www.hotellikeurusselka.fi  

Hinnat: 

 

 Päähotellissa yksi yö kahden hengen huoneessa  106€ (koko huone) 

 Päähotellissa yksi yö yhden hengen huonessa   80€ 

 Päähotellissa kaksi yötä kahden hengen huoneessa  198€ (koko huone) 

 Päähotellissa kaksi yötä yhden hengen huoneessa  158€ 

 Lomahotellissa yksi yö kahden hengen huoneessa  96€   (koko huone) 

 Lomahotellissa yksi yö yhden hengen huoneessa 66€ 

 Lomahotellissa kaksi yötä kahden hengen huoneessa  176€ (koko huone) 

 Lomahotellissa kaksi yötä yhden hengen huoneessa 124€ 

 

Huonehinnat sisältävät: majoituksen, tanssiliput ravintolaan, aamupalan, asiakassaunan ja kylpylän käytön. 

Huoneen luovutus lauantaina klo 12:00 mennessä ja sunnuntaina luovutuksella ei ole niin kiirettä. 

 

Majoitusvaraukset: 

Vastaanotto  

Puh 014 75100 
myynti@hotellikeurusselka.fi  

Loma-Keuruu Oy/Hotelli Keurusselkä  

Keurusseläntie 134, 42700 Keuruu  

 

Kerro majoitusvarauksen yhteydessä osallistuvasi Virve 2018 –pilkkeihin (huonekiintiö on voimassa 

26.2.2018 asti), kerro myös jos ruokailet hotellilla. 

Keurusselän tansseissa Suomen tanssilavojen kärkinimet. 

Tanssikalenterin päivitetyt tiedot: 

https://www.hotellikeurusselka.fi/tanssit 

Perjantaisin ja lauantaisin karaoke Emma- paviljongissa klo 20:00 alkaen. 

mailto:janne.mikkonen@om.fi
http://www.hotellikeurusselka.fi/
https://www.hotellikeurusselka.fi/tanssit


Viikonloppuna Hotelli Keurusselällä esiintyvät:     

 

16.3.2018 –  

 

17.3.2018 –  

 

Aamiainen 

 

la-su 8-11 á 12€ 

 

Tanssi-iltojen päivällisbuffet  
 

pe klo 16-20 á 18€ 

la klo 14-20 á 18€ 

 

A la carte  
 

to-la klo 12-21 

 

Tilauksesta ryhmien ruokailut toiveiden mukaisesti. 

 

Tanssit 
 

Pe klo 21:00 - 01:30 

La klo 21:00 - 01:30 

 

Tanssi-iltojen pöytävaraukset lunastettava klo 21 mennessä. 

 

 
Tervetuloa………… 


