Hea kalastushuviline!
Kalamehed on teada-tuntud oma juttudega meeletute saakide kohta või sellest, kuidas nad
rusikasuuruste silmadega kalu veest välja tõmbavad. Ja kuigi me suhtume neisse juttudesse
pisikese umbusuga, viivad need kaasahaaravad lood mõtte uitama kalavetele, äratavad meie
hinges peituva kalamehe ning me küsime endalt: äkki on see tõesti võimalik!?
17. augustil toimub Tartus Emajõe festivali raames kalapüügivõistlus „Heade Võtete Jõgi” mille
käigus püüame välja selgitada kui palju võib uskuda kalameeste juttu, kes on Taaralinna osavaim
kalastaja ning kui suurte silmadega on Emajõe kalad.
Võistlus toimub kahes erinevas arvestusklassis:

1. individuaalne ja 2. võistkondlik

(ainult Suur-Emajõe ääres asuvate omavalitsuste ja nende allasutuste võistkondadele).

1. Individuaalse võistluse juhend
Tegemist on sõbraliku mõõduvõtmisega, millest ootame osa võtma kalastushuvilisi kas üksi, koos
pere, naabrite või heade sõpradega. Eelnev püügikogemus ei ole eelduseks - kui vaja, õpetavad
Sind kohapeal harrastuskalastajate ühenduste vilunud kalamehed.
Võistluse reeglid on lihtsad ja loogilised:
1. Võistluskoht: Tartu linn, Suur-Emajõe Turuhoone poolne kallas Kaarsillast Võidu sillani.
2. Võistlusaeg: pühapäeval, 17. augustil 2008 kell 10.00 - 12.00.
3. Võistlus on tasuta kõigile soovijatele.
4. Võistlejad on kohustatud end registreerima tund aega enne püügi algust (alates 9.00-st).
5. Registreerimine, arvestuskaardi ning kalakoti jagamine toimub Emajõe vasakul kaldal
Atlantise kõrval.
6. Kalapüük toimub lihtkäsiõnge või käsiõngega kaldal tähistatud alal.
7. Püügil käsiõngega peab olema tasutud harrastuspüügitasu (v.a. soodustatud isikud).
8. Võistluskoha valik käib printsiibil "kes ees, see mees".
9. Kasutada tohib ühte püügiriista korraga.
10. Söödana on lubatud kasutada taimseid ja loomseid söötasid, v.a. eluskalad.
11.Võistluskaladeks on kõik Suur-Emajões elutsevad kalad v.a. kaitsealused liigid ja
alamõõdulised kalad.
12. Võistleja on kohustatud kõik väljapüütud kalad toimetama kaalumisele selleks määratud
kohta.
13. Võistlejal on õigus omapüütud kalad ära süüa, kassile viia või naabrinaisele kinkida.
14. Võistluspüük käib nii kogukaalu arvestuses kui ka pikema ning raskema kala tabamise
eesmärgil.
15. Autasustatakse kolme parimat ja kõigi võistlejate vahel jagatakse loosiauhindu.
16. Võistlejad on kohustatud olema ausad, heatahtlikud, sõbralikud ning kaasvõistlejate
kalapüügiruumi austavad.

17. Võistlejate fänniklubid ja ergutusrühmad on lubatud tingimusel, et need ei sega
kaasvõistlejate püüki.
17. Ebasportlikult käituvad võistlejad eemaldatakse võistluselt peakohtuniku otsusega.
18. Võistluse korraldajatel on õigus muuta võistlustingimusi.
19. Võistluse peakohtuniku sõna on otsustav ja lõplik.

2. Võistkondliku võistluse juhend
Kalapüügivõistlus „Heade Võtete Jõgi” toimub Tartu linna korraldatud Emajõe festivali raames
ning võistkondlikule võistlusele on oodatud osalema kõigi Suur-Emajõe ääres asuvate
omavalitsuste ja nende allasutuste võistkonnad.
Võistluse reeglid on lihtsad ja loogilised.
1. Võistluskoht: Tartu linn, Suur-Emajõe Atlantise poolne kallas Kaarsillast Võidu sillani.
2. Võistlusaeg: pühapäeval, 17. augustil 2008 kell 10.00 - 12.00.
3. Võistlus on kõigile tasuta.
4. Võistkonna suurus on 4 inimest – soolist ja vanuselist piirangut ei ole.
5. Võistkonnad on kohustatud end registreerima tund aega enne püügi algust (alates 9.00-st).
6. Registreerimine, arvestuskaardi ning kalakoti jagamine toimub Emajõe vasakul kaldal
Atlantise kõrval.
7. Kalapüük toimub lihtkäsiõnge või käsiõngega kaldal tähistatud võistkonnavõistluse sektoris.
8. Püügil käsiõngega peab olema tasutud harrastuspüügitasu (v.a. soodustatud isikud).
9. Kasutada tohib ühte püügiriista võistkonnaliikme kohta korraga.
10. Söödana on lubatud kasutada taimseid ja loomseid söötasid, va eluskalad.
11.Võistluskaladeks on kõik Suur-Emajões elutsevad kalad v.a. kaitsealused liigid ja
alamõõdulised kalad.
12. Võistkonnad on kohustatud kõik väljapüütud kalad toimetama korraldajate poolt ettenähtud
kohta.
11. Võistkonnavõistluse tulemus on võistkonnaliikmete püütud kalade kaalude summa.
16. Kolm parimat võistkonda saavad medalid ning võitjad „Heade Võtete Jõgi” karika.
14. Võistlejatel on õigus omapüütud kalad ära süüa, kassile viia või naabrinaisele kinkida.
18. Võistlejad on kohustatud olema heatahtlikud, sõbralikud ning kaasvõistlejate kalapüügiruumi
austavad.
19. Võistkondadel on lubatud kasutada oma sümboolikat: lippe, ühtset võistlusvormi jne.
20. Ebasportlikult käituvad võistlejad eemaldatakse võistluselt peakohtuniku otsusega.
21. Võistluse korraldajatel on õigus muuta võistlustingimusi.
22. Võistluse peakohtuniku sõna on otsustav ja lõplik.
Informatsiooni leiate ka www.kalastusinfo.ee või www.nupuklubi.ee või telefonidel 5218589 Lea
Saar või 5276173 Valeri Rudakov. Võistluse korraldavad MTÜ Harrastuskalastajate Ühendus
Emajõe Nupuklubi ja MTÜ Lõuna-Eesti Kalastajate Klubi.
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