Isadepäeva kalapüügivõistlus 2017
Võistlusjuhend
Toimumise aeg: 12.11.2017.a.
Koht: Tartu linn, Anne kanali linnapoolne osa. Registreerimine toimub vetelpäästemaja juures.
Võistluse eesmärk: Populariseerida kalastussporti kui põnevat ja tervislikku ühistegevust vabas
õhus. Pakkuda kalapüügihuvilistele isadele ja lastele toredat koosolemise aega ning omavahelist
mõõduvõtmist.
Sihtgrupp: Võistlustele saavad registreeruda kalapüügihuvilised lapsed ja mehed, kes ei ole viimasel
kolmel aastal osalenud Spinningupüügi maailmameistrivõistluste kvalifikatsioonivõistlustel enam
kui kahel etapil.
Ürituse kava:
11.00 - 11.50 registreerimine
11.50 võistluse avamine
12.00 - 14.00 võistluspüük
14.00 -... kaalumine, autasustamine
Võistluse tingimused:
◦ Püük toimub spinninguga veekogu kaldalt. Kaldalt vette on lubatud minna sel määral,
kui palju jalanõud (ka kummipüksid) ja ohutus lubavad;
◦ Peibutisena võib kasutada lanti (kalapüügieeskirja mõistes on lant puust, metallist või
muust materjalist valmistatud ning kuni kolme kuni kolmeharulise konksuga varustatud
peibutis).
◦ Võistluskaladeks on kõik Anne kanalis elutsevad kalad, välja arvatud kaitsealused liigid
ja alamõõdulised kalad;
◦ Võistlusala on kanali linnapoolne osa;
◦ Püügi algust ja lõppu tähistab kohtuniku signaalmärguanne. Võistluse start on
vetelpäästemaja juures. Püügiaja lõppedes tuleb püük koheselt lõpetada ning suunduda
saagi kaalumiseks tagasi vetelpäästemaja juurde;
◦ Võistlusalal võib püügipaika vahetada tingimusel, et see ei sega kaasvõistlejaid;
◦ Püügikoha varem hõivanul on õigus juurdetulnud kaasvõistlejalt nõuda 5 meetri pikkuse
distantsi hoidmist;
◦ Seoses ilmaoludega on kohtunikel õigus enne võistluse algust võistlustingimusi muuta;
◦ Kõik kalastajad vastutavad võistluse eel, ajal ja järel ise oma turvalisuse eest, valides
selle tagamiseks ohutu liikumisviisi ja tegevuse veekogu ääres. Laste võistlusklassis
osalejatel peab olema kaasas täiskasvanud saatja, kes vastutab laste turvalisuse eest.
Usume, et kalastajad on ausad ja eetilised loodusesõbrad ning on oma tegevuse ja hoiakutega heaks
eeskujuks ka teistele, seepärast:
 Kalastamisel lähtutakse ning peetakse kinni kalapüügi õigusaktides sätestatust ja käesolevast
võistlusmäärusest;
 Võistlejatel peab olema tasutud harrastuspüügiõiguse eest (v.a. soodustatud isikud);







Kõik küsimused või kaheti mõistetavad punktid võistlusmääruses tehakse selgeks võistluse
eel;
Suhtlemine kaasvõistlejatega peab olema sõbralik ja nende kalapüügiruumi austav;
Püütud kaladele leitakse kasutus;
Kallasrada ja veekogu jääb peale võistlust prügist puhtaks;
Kui keegi näeb võistluse ajal mõne võistleja poolt võistlusmääruse rikkumist, tuleb sellest
koheselt teavitada kohtunikku.

Võistlusklassid:
 Isad (16-aastased ja vanemad, ka tulevased isad)
 Lapsed (kuni 16-aastased tüdrukud ja poisid) - võistleja võistlusklassi määramisel on
kahtluse korral korraldajatel õigus nõuda vanust tõendavat dokumenti;
Paremusjärjestus:
Paremusjärjestus selgitatakse kalade kaalumise teel. Võitjaks on suurima kogukaalu saanud
võistleja. Võrdse kaalu korral on määravaks püütud kalade arv – suurem arv annab kõrgema koha.
Autasustamine:
Võistlusklasside parimatele on auhindadeks medalid, diplomid ja meened.
Kõikide võistlejate vahel jagatakse loosiauhindu.
Võistlust toetab: SALMO
Eelregistreerimine ja lisainformatsioon:
Eelregistreerimine võistlusele on soovituslik. Palume seda teha kas lehar.leetsaar@ttu.ee või
telefonil 53409015. Samadelt kontaktidelt saab ka lisainfot.
Üritus on kõigile tasuta.
Kohtumiseni kalavetel!

