Lahtine võistlus talvises kalapüügis „Võrtsjärvel Karikas 2016 I“
Võistlusjuhend
Toimumise aeg:
Koht:
Võistluse eesmärk:
Kogunemiskoht:
Ajakava:
09.30 - 10.30
10.30 11.00 - 14.00
14.00 -

30. jaanuar 2016.a.
Võrtsjärv, Limnoloogiakeskus
Populariseerida ja arendada kalastussporti.
Limnoloogiakeskuse parkla
registreerimine
võistluse avamine, võistluspaika minek
püügiaeg
kaalumine, autasustamine, ühine supisöömine.

Võistlusklassid:
1. Võistlusklass sportlased (sektor 1)
2. Võistlusklass harrastajad (sektor 2)
 Noored, kuni 15. aastased (kaasaarvatud),
 Naised
 Mehed
Võistkondlik arvestus:
Võistkonda võib kuuluda kuni 4 võistlejat, kes osalevad ka individuaalarvestuses. Eraldi
võistkondlikku arvestust peetakse nii sportlastele (sektor 1) kui ka harrastajatele (sektor 2)
Võistkonna koosseis fikseeritakse registreerumisel.
Tingimused:
 Püük toimub tähistatud akvatooriumis.
 Püüda võib korraga vaid ühe talipüügivahendiga, mis koosneb ridvast, rullist, tamiilist,
noogutist ja ühest kirptirgust või talipüügiks mõeldud landiga. Kirptirgu pikkus ilma
konksuta tohib olla kuni 15 mm. Konks peab olema üheharuline ja jäigalt kinnitatud
kirptirgu korpuse külge. Muud esemed tamiilil on keelatud.
 Võistlejal võib olla piiramatu arv tagavaraõngi, nende vahetamine võistluse ajal on
lubatud.
 Kala väljavõtmiseks on lubatud kasutada kongitsat.
 Lubatud on naturaalse sööda kasutamine v.a. elusad või surnud kalad, kalamari ja
sipelgamunad. Tehissöötade ja nende osade kasutamine on keelatud. Lubatud on
püügiaukude sissesöötmine.
 Limnoloogiajaamast 1 km raadiuses on 5 päeva (25.01.16 kell 01:00-30.01.16 kella
10:00ni ) enne võistluse toimumist võistlejatel jääl liikumine keelatud (va
korraldusmeeskond ja kohtunikud kontrolli teostamiseks ja sektori
mahamärkimiseks). Selle punkti rikkumisele järgneb diskfalifitseerimine.
 Signaalid:



















1. Pärast esimest signaali tohivad võistlejad siseneda võistlusalasse ja valida
püügikoha. Püügikohta võib akvatooriumisiseselt vahetada kogu võistlusaja vältel.
2. Peale teist signaali võib alustada puurimist ning püüki. Mootoriga puuri kasutamine
on keelatud.
3. Kolmas signaal tähistab, et püügi lõpuni on jäänud 10 minutit
4. Neljas signaal tähistab püügiaja lõppu ning selle kõlades tuleb püük koheselt
lõpetada.
Püügiks võib korraga kasutada kaht auku, mis peavad olema tähistatud võistleja isikliku
esemega (sportlastel lipp). Soovitame kasutada kaht samasugust tähistust. Tähistamata
auku võivad hõivata ka teised võistlejad.
Enne augu puurimist peab võistleja jääle asetama (mitte viskama) oma tähise. Tähise
maksimaalne kaugus august on 30 cm. Tähistamata kohta pole augu puurimine
lubatud. Samuti ei tohi tähistamata augul põhja loodida ja sööta.Tähistamata auku
võivad hõivata ka teised võistlejad, kui see ei paikne mõne teise võistleja tähistatud
augu 5 m mõjutsoonis.
Märgistatud aukudele kehtib 5 meetri reegel. See tähendab, et teise võistleja poolt
tähistatud august 5 meetri raadiuses ei tohi teine võistleja puuride auke, sööta
olemasolevaid auke või kala püüda (harrastajate klassis on võistlejate vastastikkusel
kokkuleppel võimalik sellest nõudest loobuda).
Võistlejatevaheline kaugus jääl liikudes võib olla väiksem kui 5 m, kui sellega ei
segata kaasvõistlejat.
Võistleja ei tohi jätta oma õnge passiivsele püügile. St võistlejal peab püügi ajal olema
õngega pidev kontakt.
Tabatud kalad tuleb koheselt asetada kotti või kasti, et vältida lume ja jää sattumist saagi
hulka. Kohtunikul on õigus nõuda kaalumiseks saagi puhastamist lumest ja jääst või kui
see on võimatu, siis diskvalifitseerida võistleja.
Arvestuses osalevad kõik kalaliigid, v.a. need mille püük on seadusega keelatud.
Alamõõdulised kalad (liikide puhul, millele on kehtestatud alammõõt) ei lähe arvesse.
Võistlejal on õigus kasutada varupuuri, mis on enne starti asetatud (jäässe puuritud) sektori
serva. Puuri vahetamiseks tuleb eelnevalt küsida luba kohtunikult.
Püügialasse ning püügialast eemale liikumisel peab jääpuuri ots olema kaetud
kaitsmega. Liikumisel tuleks hoida jääpuur püsti, tera allpool. Kui puuri võistlusalas ei
kasutata, peab puur olema jäässe püsti puuritud.
Arvestades ilma- ja jääolusid on korraldajatel õigus muuta võistluse läbiviimise korda.
Õhutemperatuuril alla -20 ning jää paksusel alla 10 cm lükkub võistlus edasi.
Võistlejate vaheline suhtlus peab olema sõbralik ning üksteise kalapüügiruumi austav.
Võistkondadel on lubatud kasutada ühtset võistlusvormi, lippe jm sümboolikat.
Kõik võistlejad on jääl omal vastutusel. Noorvõistlejate eest vastutavad nendega
kaasasolevad täiskasvanud.
Võistlejad on kohustatud võistlustel tekkinud prügi tooma kaldale selleks ettenähtud kohta.

Aus võistlus:
 Kalastamisel lähtutakse kalapüügi õigusaktidest.
 Kaasvõistlejate tahtlik segamine on keelatud.
 Võistleja tulemused tühistatakse ja ta diskvalifitseeritakse järgmistel juhtumitel:
1. kalapüügieeskirjade ja spordieetika rikkumisel
2. võistlusmääruste või juhendi rikkumisel
3. kui võistleja esitas kaalumiseks mitte tema poolt püütud või varem püütud kala(d)
4. kui võistlejale tehti kohtuniku poolt teine hoiatus ühe või kahe võistluspäeva jooksul
5. kohtunike loata sektori piiridest väljumine võistluse ajal











Kui keegi näeb võistluse ajal mõne võistleja poolt võistlustingimuste rikkumist, tuleb
sellest koheselt teavitada kohtunikke. Proteste võetakse vastu kuni 15 minutit peale
võistluse lõppu.
Apellatsiooni osas võetakse otsus vastu kohtunike koleegiumi avatud enamushääletuse
abil. Kohtunike kolleegiumi otsus on lõplik ja seda kinnitab Peakohtunik. Iga apellatsiooni
menetluse ja otsuse kohta koostatakse protokoll.
Võistlusi korraldav organisatsioon ei vastuta kohtunike kollegiumi (KK) või Peakohtuniku
poolt võistluselt eemaldatud võistleja või võistkonna võistlusel osalemiseks tehtud kulude
eest, ega tagasta neid.
Kohtunike kollegiumil (KK) ja Peakohtunikul on õigus karistada võistlejat võistluselt
eemaldamisega kui võistleja viibib võistusel ebakaines olekus ja/või ohustab teisi oma
tegevusega.
Kohtunikul on keelatud edastada võistleja saakide ja püügi infot konkureerivatele
võistlejatele

Paremusjärjestus:
Individuaalvõistluse paremusjärjestus selgub kalade kaalumise teel. Võitjaks on võistleja, kel
kaaluliselt kõige rohkem kala. Kui esikolmikus on kaks või enam võrdse tulemusega võistlejat,
lähevad kohad jagamisele ja auhinnajaotuse määrab loos.
Võistkondlik võitja selgub vastavalt võistkonnaliikmete individuaalarvestuse paremusjärjestusele.
Selleks koostatakse üldarvestuse tabel, mille alusel jagatakse võistlejatele kohapunkte: I koht 1
punkt, II koht 2 punkti jne. Kui võistkonnal puudub võistleja, siis liidetakse puuduoleva(te)
võistleja(te) eest viimase koha punktid pluss üks karistuspunkt.
Võitjaks on võistkond, kellel on vähim arv kohapunkte. Kui kaks või enam võistkonda saavad
võrdse arvu punkte, antakse kõrgem koht sellele võistkonnale, kel on kaaluliselt suurem saak.
Autasustamine:
Karikate, medalite ja diplomitega autasustatakse individuaalvõistluse sportlaste klassi kolme
parimat individuaalvõistlejat ja kolme parimat võistkonda ning harrastajate klassi kolme parimat
meest, naist, noort ja võistkonda autasustatakse karikate, medalite, diplomite ja meenetega.
Võimalikud on ka eriauhinnad. Kõigi võistlejate vahel loositakse loosiauhindu.
Parimat kolme harrastajat autasustatakse ka kahe etapi (Võrtsjärve Karikas I ja Võrtsjärve Karikas
II) kokkuvõttes ning kolme parimat naist, noort ja sportlaste võistlusklassi võistlejat autasustakse
kolme etapi kokkuvõttes (Võrtsjärve Karikas I, Võrtsjärve Karikas II ja EMV).
Registreerimine ja osavõtutasu:
Täiskasvanud 10 €, alla 15. aastastele (kaasaarvatud) tasuta, Lõuna-Eesti Kalastajate Klubi
liikmetele 5 €.
Võistlejad saavad registreeruda tehes ülekanne Lõuna-Eesti Kalastajate Klubi Swedbanki arvele
nr 221027603861 hiljemalt 29.01.2015, märgusõna "Võrtsjärve Karikas osavõtutasu" , lisades ka
kelle eest makstakse kui maksja erineb osavõtjast või ülekanne tehakse mitme võistleja eest või
makstes osalustasu sularahas võistluspäeva hommikul.
Info: www.kalastusinfo.ee, leetsaar@gbd.ee Lehar Leetsaar

