Lahtine kalapüügivõistlus „Kärevere Karikas” 2010
Toimumise aeg:

25. september 2010.a.

Koht:

Suur-Emajõgi, Kärevere silla ja Ihamaakingu vaheline lõik

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

võistlejate registreerimine, toimub Tartu-Tallinn mnt 15. km, Kärevere vana
maanteesilla juures
võistluse avamine, sektorite loosimine, võistluspaika minek
ettevalmistusaeg
võistluspüük
kokkuvõtted, autasustamine
1. Individuaalne;
2. Perekondlik – antud võistlusel mõistetakse perekonnana kuni
viiest isikust koosnevat võistkonda, kellest vähemalt üks peab
olema täiskasvanu. Pereks võivad liituda sugulased, sõbrad,
töökaaslased, kalastusklubide liikmed jne.
3. Noored – kuni 16aastased

Võistluse tingimused:
• Kõigi võistlusklasside püük toimub sektorites.
• Perekond peab püüdma koos ühes sektoris ja pereliikmed ei osale individuaalarvestuses;
• Korraga tohib püüda ühe püügivahendiga, valikus on:
1. lihtkäsiõng - lihtkäsiõng koosneb ridvast, kuni 1,5 ridva pikkusest õngenöörist
ja üheharulisest konksust, millega püügil kasutatakse looduslikku
sööta ning mis võib olla varustatud raskuse ja ujukiga.
2. käsiõng – koosneb ridvast, õngenöörist ja sellele lipsudega kinnitatud kuni kolmest
konksust või kirptirgust; võib olla varustatud ridvarõngaste, raskuse, ujuki või
noogutiga ja rulli või haspliga õngenööri kerimiseks.
3. tonka või fiiderõng - mis koosneb rõngastega ridvast, kettast, õngenöörist, tinast
(fiiderõnge puhul söödatopsist) ja kuni kolmest lipsudega kinnitatud
üheharulisest konksust;
• Püügivahendi valik peab olema tehtud enne võistluse algust, võistlusaja jooksul

•
•
•
•
•
•

püügivahendit vahetada pole lubatud (v.a. vahetus samaliigilise varupüügivahendi hulgast);
Eluskala, landi ja kirptirguga püük on keelatud;
Ettevalmistusajal tohib võistluspaika ette valmistada, põhja loodida ja sööta
Peibutussöötmine on lubatud alates kell 10.00;
Arvesse lähevad kõik kalaliigid (va. liigid, millel kehtib püügikeeluaeg ning
alamõõdulised (kalad). NB! Emajões on kehtestatud ka latikale alammõõt!
Sumba kasutamine soovituslik.
Enne võistluse algust juhuslikult (põhja loodimise käigus) otsa jäänud kalad tuleb
koheselt vabastada.

Aus võistlus:
• Kalastamisel lähtutakse kalapüüki reguleerivatest õigusaktidest;
• Kaasvõistlejate tahtlik segamine on keelatud;
• Kui keegi näeb võistluse ajal mõne võistleja poolt võistlustingimuste rikkumist, tuleb sellest
koheselt teavitada kohtunikke;
• Võistleja tulemused tühistatakse ja võistleja diskvalifitseeritakse kui ta rikub
võistlusmäärust, häirib korduvalt oma tegevusega kaasvõistlejaid, esitab kaalumiseks tema
poolt mitte püütud või varem püütud kala(d);
• Proteste saab esitada kuni 15 minutit peale võistluse lõppu;
• Protestid lahendatakse kohtunike kogu poolt kuhu kuuluvad peakohtunik ja 2
abikohtunikku;
• Otsused võetakse vastu lihthäälte enamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on
otsustavaks hääleks peakohtuniku hääl;
• Kohtunike kogu otsus on lõplik ning edasikaebamisele ei kuulu.
Paremusjärjestus:
• Paremusjärjestus selgitatakse kalade kaalumise teel.
• Perekonnaliikmete saakide 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 medalite, diplomite ja meenetega. Võimalikud on eriauhinnad. Eriauhind suurima
kala püüdjale.
Osavõtutasu:
Palume kõigil kindlasti etteregistreeruda kuna osaleda saavad vaid etteregistreerunud
osavõtjad.
Etteregistreerumisel ning tasumisel kuni 23.septembrini pangaülekandega
• Individuaalvõistlus: täiskasvanud 75.- 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.-)
Lõuna-Eesti Kalastajate Klubi liikmetele:
• individuaalvõistleja 50.- ja nendega kaasas olevatele kuni 16.a. noortele 25.• perekond 250.-, iga alla 16. aastane pereliige alandab tasu 25 krooni võrra.
• Osavõtutasu palun tasuda Lõuna-Eesti Kalastajate Klubi Swedbanga arvele 221027603861
märgusõnaga “Kärevere Karikas” lisades individuaalvõistleja või perekonna nime, kelle eest
tasutakse.

NB! Iga võistleja vastutab ise harrastuspüügiõiguse tasumise eest
Soovi korral abistame varustuse võistluspaika toimetamisel.

Registreerimine ja lisainfo telefonil

53452887 Hiljar Hannus

56612631 Enn Tumm
kareverekarikas@gmail.com

