KALAPÜÜGI VÕISTLUS
15. veebruaril 2020
Hiiumaal Orjaku sadamas
III Jääkala Festivalil

KALASTUSVÕISTLUSE AJAKAVA

13.00-13.30 registreerimine võistlusele festivali platsil
13.30-13.45 võistluse avamine, reeglite ettelugemine
13.45-15.45 võistluspüük
15.45-16.15 tulemuste analüüsimine
16.15-16.45 autasustamine ja võistluse lõpetamine

Võistluse läbiviija ja peakohtunik on Hanno Kask
Abikohtunik on Mari Värva
Kalastusvõistluse reglement on järgneval kahel lehel!

Jääkala Festivali korraldab MTÜ Hiiu Lained.
Festivali toimumist toetab Euroopa merendus- ja kalandusfond.

Jääkala Festivali korraldab MTÜ Hiiu Lained

KALAPÜÜGIVÕISTLUSE REGLEMENT
Võistluse info:
1.
2.
3.
4.

Aeg: 15. veebruar 2020 kell 13:00-16:15
Koht: Orjaku sadam, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Püügivõistlus toimub Jausa lahel, Orjaku sadama lähistel
Registreerimine kohapeal 13:00-13:30 Orjaku sadamas, festivali alal. Osavõtu tasu
puudub.
5. Peaauhind suurima kalade kogukaalu väljapüüdnule on 300€
6. Veekogu keskkonnaregistri kood ja piirkond:
Veekogu: Jausa laht
Registrikood: KAL3303000
Asukoht: Hiiumaa
Võistluse eesmärk
1.
2.
3.
4.

Populriseerida talvist harrastuskalastamist Hiiumaal
Populariseerida talvist harrastuskalastamist noorte ja laste seas
Selgitada välja parimad Hiiumaa harrastuskalastajad
Pakkuda talvisel üritustevaesel hooajal võimalust aktiivselt ja seltskondlikult aega
veeta

Võistluse kategooriad
1.
2.
3.
4.
5.

Üldine paremusjärjestus väljapüütud kalade kogukaalu järgi kolm paremat
Noored kuni 15 eluaastat (kaasa arvatud) väljapüütud kogukaalu järgi kolm paremat
Eriauhind noorimale ja vanimale võistlejale
Eriauhind suurimale ja väiksemale väljapüütud kalale
Parim hiidlane

Vastutus
1. Iga võistlusest osavõtja osaleb võistlusel omal vastutusel, mis tähendab, et
libedusest, kalastusvahendite väärkasutusest ja jääoludest tingitud traumade ja
kehavigastuste eest kohtunikud ja korraldajad ei vastuta.
2. Võistlusel osaleda soovivatel alaealistel peab olema selleks lapsevanema või
hooldusõigust omava isiku nõusolek ja sellisel juhul vastutab alaealise eest kogu
võistluse jooksul kas lapsevanem või hooldusõigust omav isik.
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3. Püügiala võib olla piiratud piirdelintide või muude nähtavate
märgistustega, mida jääl liiklejad peavad jälgima ja mitte üle
piirangute astuma.

Osalejate tingimused
1. Võistlusel tohivad osaleda kõik kodanikud, kellel on seaduse järgi lubatud viibida Eesti
territooriumil.
2. Kalastamine võistlustel on kooskõlas Eesti seadusandlusega, millele võistluste
korraldajad võivad teha omapoolseid kitsendusi ja mis märgitakse ära
võistlusreeglites.

REEGLID
1. Võistluspüügil võib kasutada korraga ühte sikutit või käsiõnge, mille peibutiseks on
kas üks kalapüügiseadusega kooskõlas olev sikuti, kirplant või tavaline konks.
2. Võistluspüügil võib kasutada erinevaid loomseid, taimseid ja tehissöötasid.
3. Kalastajal võib võistluspüügil kaasas olla varuks piiramatul hulgal õngesid ja muud
varustust.
4. Täiskasvanute klassis tuleb auk puurida endale ise.
5. Laste ja noorte klassis võib kasutada augu puurimisel abi.
6. Noorte klassis võib kasutada lisaabi teiste isikute poolt.
7. Võistlejad peavad olema üksteisest vähemalt 10m kaugusel.
8. Püügivõistlus toimub jääl, ei kasutata laeva, paati või mõnda muud alust.
9. Kui täiskasvanute klassis soovitakse jääpuuri või varustust laenata, tuleb sellest
märku anda kohtunikele.
10. Igale võistlejale antakse registreerimisel kilekott ja võistlejakaart.
11. Kõik püütud kalad tuleb kohe panna kohtunike poolt antud kotti, püügi lõppedes
tuleb kotti panna ka võistlejakaart ning kott tuua kohtunike kätte. Püütud kalad
jäävad peale kaalumist püüdjale.
12. Püütud kala(de) müük on keelatud.
13. Püügil kehtival kõik kalapüügieeskirjas sätestatud nõuded.
14. Peale püügiaja lõppu ja vastava signaali andmist ei tohi enam kala püüda ning püütud
kalad tuua koheselt kohtunike laua juurde, vastasel juhul ei lähe tulemus arvesse.

Korraldajad jätavad endale õiguse teha vajadusel ajakavas ja reeglites muudatusi!
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