Lahtine võistlus talvises kalapüügis „Võrtsjärvel Karikas 2012“

Võistlusjuhend
Toimumise aeg:
Laupäev, 11.veebruar 2012.a.
Koht:
Võrtsjärv, Limnoloogiakeskus
Võistluse eesmärk: Populariseerida kalastamist kui aktiivset tegevust värskes õhus ning
soodustada kalastajatevahelist suhtlemist.
Kogunemiskoht:

Limnoloogiakeskuse parkla. Vaata asukohta

Ajakava:
09.30 - 10.30
10.30 11.00 - 14.00
14.00 -

registreerimine
võistluse avamine, võistluspaika minek
püügiaeg
kaalumine, autasustamine, Järvemuuseumi külastamine, ühine
supisöömine.

Võistlusklassid:
1. Individuaalne:
Noored, kuni 16-aastased;
Naised
Mehed
2. Võistkondlik arvestus - võistkonda võib kuuluda kuni 4 võistlejat, kes osalevad ka nii
noorte kui ka täiskasvanute individuaalarvestuses. Võistkonna koosseis fikseeritakse
registreerumisel.
Tingimused:
•
•

•
•
•

Püük toimub tähistatud akvatooriumis.
Püüda võib korraga vaid ühe talipüügivahendiga. Valikus on:
a) taliõng, mis koosneb ridvast, rullist (hasplist), tamiilist, noogutist ja ühest
kirptirgust. Kirptirgu pikkus ilma konksuta tohib olla kuni 15 mm. Konks peab
olema üheharuline ja jäigalt kinnitatud kirptirgu korpuse külge.
b) taliõng, mis koosneb ridvast, rullist (hasplist), tamiilist ja tirgust ehk
talipüügiks mõeldud landist.
Muud esemed tamiilil on keelatud.
Võistlejal võib olla piiramatu arv tagavaraõngi, nende vahetamine võistluse ajal on
lubatud.
Kala väljavõtmiseks on lubatud kasutada kongitsat.
Püütud kalad peab peale konksust vabastamist asetama KOHESELT kohtunike poolt
antud kotti. Saagi hoidmine jääl ja lumel on rangelt keelatud!
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•
•

•
•
•
•
•
•

Lubatud on traditsiooniliste naturaalsete söötade kasutamine (ussid, vastsed, tõugud).
Elusad või surnud kalad, kalamari ja sipelgamunad ning tehissöötade ja nende osade
kasutamine on keelatud. Lubatud on püügiaukude sissesöötmine.
Signaalid:
a) Esimene signaal antakse peale võistluse avamist Limnoloogiakeskuse
juures. Peale seda tohivad võistlejad siseneda võistlusalasse ja valida
püügikoha. Püügikohta võib akvatooriumisiseselt vahetada kogu
võistlusaja vältel.
b) Peale teist signaali võib alustada puurimist ning püüki. Mootoriga puuri
kasutamine on keelatud.
c) Kolmas signaal tähistab püügiaja lõppu ning selle kõlades tuleb püük
koheselt lõpetada.
Püügiks võib korraga kasutada kaht auku, mis peavad olema tähistatud võistleja
isikliku esemega. Tähistamata auku võivad hõivata ka teised võistlejad.
Võistlejatevaheline kaugus jääl peab olema vähemalt 5 meetrit.
Arvestuses osalevad kõik kalaliigid, v.a. need mille püük on kalapüügieeskirjaga
keelatud.
Arvestades ilma- ja jääolusid on korraldajatel õigus muuta võistluse läbiviimise korda.
Enne võistluspäeva vastuvõetud muudatustest antakse teada LEKK kodulehel
www.kalastusinfo.ee
Võistkondadel on lubatud kasutada ühtset võistlusvormi, lippe jm sümboolikat.
Kõik võistlejad on jääl omal vastutusel. Noorvõistlejate eest vastutavad nendega
kaasasolevad täiskasvanud.

Aus võistlus:
• Kalastamisel lähtutakse kalapüüki reguleerivatest õigusaktidest;
• Võistlejatel peab olema tasutud harrastuspüügiõiguse eest (v.a. soodustatud isikud);
• Kahtluse korral on kohtunikel õigus nõuda noorteklassis võistelda soovijalt vanust
tõendava dokumendi esitamist;
• Kaasvõistlejate tahtlik segamine on keelatud. Võistlejate vaheline suhtlus peab olema
sõbralik ning üksteise kalapüügiruumi austav;
• 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.
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Paremusjärjestus:
Individuaalvõistluse paremusjärjestus selgitatakse kalade kaalumise teel. Võitjaks osutub see
võistleja kelle saak on kaaluliselt kõige suurem. 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, diplomite ja meenetega autasustatakse individuaalvõistluse kõigi klasside
kolme esimest ning kolme parimat võistkonda.
Võimalikud on ka eriauhinnad. Kõigi võistlejate vahel loositakse loosiauhindu.
Toetajad:

Eelregistreerimine ja osavõtutasu:
•
•
•
•

Eelregistreerimisel täiskasvanud 6 €;
Alla 16. aastastele tasuta;
võistluspäeva hommikul täiskasvanud 10 €;
Lõuna-Eesti Kalastajate Klubi liikmed 5 €.

Võistleja loetakse eelregistreerunuks kui osalustasu ülekanne on tehtud Lõuna-Eesti
Kalastajate Klubi Swedbanki arvele nr 221027603861 hiljemalt 10.02.2012 , märgusõna
"Võrtsjärve Karikas osavõtutasu" , lisades ka kelle eest makstakse kui maksja erineb
osavõtjast või ülekanne tehakse mitme võistleja eest.
Info:
www.kalastusinfo.ee, lekk@kalastusinfo.ee , tel. 5218589 Lea Saar

