EMAJÕE FESTIVALI KALAPÜÜGIVÕISTLUS
"HEADE VÕTETE JÕGI" 2018
Individuaalvõistluse juhend
1. Võistluskoht: Tartu linn, Suur-Emajõe kaldad Kaarsillast Võidu sillani.
2. Võistlusaeg: laupäeval, 11. augustil 2018 kell 10.00 - 12.00.
3. Võistlus on tasuta kõigile soovijatele.
4. Võistlejad on kohustatud end registreerima tunni jooksul enne püügi algust (kell 9.0010.00)
5. Registreerimine, arvestuskaardi ning kalakoti jagamine toimub Turuhoone lähistel Emajõe
kaldal.
6. Kalapüük toimub lihtkäsiõnge või käsiõngega kaldal tähistatud alal.
7. Püügil käsiõngega peab olema tasutud harrastuspüügitasu (v.a. soodustatud isikud).
8. Võistluskoha valik käib printsiibil "kes ees, see mees".
9. Kasutada tohib üht püügiriista korraga.
10. Söödana on lubatud kasutada taimseid ja loomseid söötasid, v.a. eluskalad.
11.Võistluskaladeks on kõik Suur-Emajões elutsevad kalad v.a. kaitsealused liigid ja
alamõõdulised kalad. NB! Emajões kehtib latikale alammõõt – L- 35cm, seega peab võistleja
suutma eristada alamõõdulist latikat nurust!
12. Võistleja on kohustatud kõik väljapüütud kalad toimetama kaalumisele.
13. Võistlejal on õigus omapüütud kalad ära süüa, kassile viia või naabrinaisele kinkida.
14. Võistluspüük käib kogukaalu arvestuses.
15. Autasustatakse kolme parimat. Eriauhind parimale noorele (kuni 16. aastasele) ja
parimale naisele.
16. Kõigi võistlejate vahel jagatakse loosiauhindu.
17. „Emajõe Latikakuningas 2018” tiitliga pärjatakse raskeima latika väljapüüdjat.
Latikakuninga tiitli võitja selgitatakse välja individuaalklassis ja võistkondade arvestuses
osalevate võistlejate vahel.
18. Võistlejad on kohustatud olema ausad, heatahtlikud, sõbralikud ning kaasvõistlejate
kalapüügiruumi austavad.
19. Võistlejate fänniklubid ja ergutusrühmad on lubatud tingimusel, et need ei sega
kaasvõistlejate püüki. Fännidel on kalastajate abistamine keelatud!
20. Võistluse korraldajatel on õigus muuta võistlustingimusi.
21. Võistlejad võivad esitada peakohtunikule proteste võistluse reeglite rikkumise kohta
võistluse käigus või kuni 15 minutit peale võistluse lõppu.
22. Ebasportlikult käituvad võistlejad eemaldatakse võistluselt peakohtuniku otsusega.
23. Võistluse peakohtuniku sõna on otsustav ja lõplik.

Võistkonnavõistluse juhend
1. Võistluskoht: Tartu linn, Suur-Emajõe kaldad Kaarsillast Võidu sillani.
2. Võistlusaeg: laupäeval, 11. augustil 2018 kell 10.00 - 12.00.
3. Võistlus on tasuta kõigile soovijatele.
4. Võistkonna suurus on kuni 4 inimest - soolist ja vanuselist piirangut ei ole.
5. Võistkonnad on kohustatud end registreerima tunni jooksul enne püügi algust (kell 9.0010.00)
6. Registreerimine, arvestuskaardi ning kalakoti jagamine toimub Turuhoone lähistel Emajõe
kaldal.
7. Kalapüük toimub lihtkäsiõnge või käsiõngega kaldal tähistatud alal.
8. Püügil käsiõngega peab olema tasutud harrastuspüügitasu (v.a. soodustatud isikud).
9. Iga võistkonnaliige tohib kasutada üht püügiriista korraga.
10. Söödana on lubatud kasutada taimseid ja loomseid söötasid, va eluskalad.
11.Võistluskaladeks on kõik Suur-Emajões elutsevad kalad v.a. kaitsealused liigid ja
alamõõdulised kalad. NB! Emajões kehtib latikale alammõõt – L-35cm, seega peab võistleja
suutma eristada alamõõdulist latikat nurust!
12. Võistleja on kohustatud kõik väljapüütud kalad toimetama kaalumisele.
13. Võistkonnavõistluse tulemus on võistkonnaliikmete püütud kalade kaalude summa.
14. Kolm parimat võistkonda saavad medalid ning võitjad „Heade Võtete Jõgi" võitja karika.
Võimalikud on ka eriauhinnad.
15. „Emajõe Latikakuningas 2018” tiitliga pärjatakse raskeima latika väljapüüdjat.
Latikakuninga tiitli võitja selgitatakse välja individuaalklassis ja võistkondade arvestuses
osalevate võistlejate vahel.
16. Võistlejatel on õigus omapüütud kalad ära süüa, kassile viia või naabrinaisele kinkida.
17. Võistlejad on kohustatud olema heatahtlikud, sõbralikud ning kaasvõistlejate
kalapüügiruumi austavad.
18. Võistkondadel on lubatud kasutada oma sümboolikat: lippe, ühtset võistlusvormi jne.
19. Võistluse korraldajatel on õigus muuta võistlustingimusi.
20. Võistlejad võivad esitada peakohtunikule proteste võistluse reeglite rikkumise kohta
võistluse käigus või kuni 15 minutit peale võistluse lõppu.
21. Ebasportlikult käituvad võistlejad eemaldatakse võistluselt peakohtuniku otsusega.
22. Võistluse peakohtuniku sõna on otsustav ja lõplik.

Võistluse korraldajad:
MTÜ Harrastuskalastajate Ühendus Emajõe Nupuklubi ja
MTÜ Lõuna-Eesti Kalastajate Klubi

Kohtumiseni Heade Võtete Jõel!

