Lahtine kalapüügivõistlus „Kärevere Karikas” 2008

Toimumise aeg:

13. septembril 2008.a.

Koht:

Emajõgi, Kärevere silla ja Ihamaakingu vaheline lõik

Võistluse eesmärk: Populariseerida kalastust kui aktiivset ja tervislikku ühistegevust värskes õhus
ning soodustada kalastajatevahelist suhtlemist.
Võistluse kava:
8.00 – 9.00
9.30
10.00 - 11.00
11.00 – 15.00
15.00 -

võistlejate vormistamine ja loosimine, toimub Tartu-Tallinn mnt 15. km,
Kärevere vana maanteesilla juures
võistluse avamine
ettevalmistusaeg
võistluspüük
kokkuvõtted, autasustamine, supp, vestlusring

Võistlusklassid:
1. Individuaalne
2. Perekonnad – antud võistlusel mõistetakse perekonnana kuni viiest isikust koosnevat võistkonda,
kellest vähemalt üks peab olema täiskasvanu. Pereks võivad liituda sugulased, sõbrad, töökaaslased,
kalastusklubide liikmed jne.
Võistluse tingimused:
*Mõlema võistlusklassi püük toimub sektorites.
*Perekond püüab koos ühes sektoris ja pereliikmed ei osale individuaalarvestuses.
*Püüda tohib ühe lihtkäsiõnge, käsiõnge või tonkaga. Valik peab olema tehtud enne võistluse algust,
võistlusaja jooksul püügivahendit vahetada pole lubatud.
*Konksusid võib olla kuni kolm.
*Eluskala ja landiga püük on keelatud.
*Ettevalmistusajal tohib võistluspaika ette valmistada ja põhja loodida.
*Sööta tohib alates 10.55
*Püütud kalad peavad olema sumbas ja elus.
Aus võistlus:
*Kalastamisel lähtutakse kalapüügi õigusaktidest.
*Kaasvõistlejate tahtlik segamine on keelatud.
*Kui keegi näeb võistluse ajal mõne võistleja poolt võistlustingimuste rikkumist, tuleb sellest
koheselt teavitada kohtunikke.

Paremusjärjestus:
*Mõlemas võistlusklassis selgitatakse paremusjärjestus kalade kaalumise teel.
*Perekonnaliikmete kaalud summeeritakse.
*Võitjaiks on suurima kogukaalu saanud individuaalvõistleja ja perekond. Võrdse kaalu korral on
võitjaks arvuliselt rohkem kalu püüdnud võistleja või perekond.
Autasustamine:
*Mõlema võistlusklassi võitjat autasustatakse karika, diplomi ja meenega. II ja III koha saavutanuid
autasustatakse diplomite ja meenetega. Võimalikud on eriauhinnad.
Osavõtutasu:
*Individuaalvõistlus: täiskasvanud 100.- ja noored (alla 16.a.) 50.-.
*Perekonnad 300.-, iga alla 16. aastane pereliige alandab tasu 25 krooni võrra (näiteks on osalevas
perevõistkonnas 2 täiskasvanut ja 3 last – osalustasu 300-75=225.-)
Antud osavõtutasu kehtib eelregistreerides ja tasudes kuni 11.09. (kaasa arvatud). Hiljem
kõik individuaalvõistlejad 150.- ja pered 400.- ning soodustused ei kehti.
*Lõuna-Eesti Kalastajate Klubi liikmetele: individuaalvõistleja 75.- ja nendega kaasas olevatele
kuni 16.a. noortele 25.- ning perekond 250.-, iga alla 16. aastane pereliige alandab tasu 25 krooni
võrra.
*Osavõtutasu palun tasuda Lõuna-Eesti Kalastajate Klubi Hansapanga arvele 221027603861
märgusõnaga “Kärevere Karikas” lisades individuaalvõistleja või perekonna nime, kelle eest
tasutakse.
NB! Iga võistleja vastutab ise harrastuspüügiõiguse tasumise eest. Lisanformatsiooni leiate
www.kalastusinfo.ee
Registreerimine ja lisainfo telefonil 5218589 Lea Saar või lekk@kalastusinfo.ee

