Eesti Spinninguspordi Liit
Võistluste korraldamise juhend 2017. aastal
Eesti koondise katsevõistluste läbiviimise juhend
1. Eesmärk
1.1. Katsevõistluste eesmärk on selgitada võimalik tugevaim Eesti paadist röövkalade spinninguga
püügi koondis, arvestades olemasolevaid inimressursi, kättesaadava tehnoloogia ja rahaliste
vahendite piiranguid.
1.2. Eesti koondise eesmärk on saavutada maailmameistrivõistlustel võimalikult kõrge koht
2. Katsevõistlused
2.1. Katsevõistlused viiakse läbi kolme kahepäevase osavõistlusena, igaüks erineval veekogul.
Reitingutabelis arvestatakse igat võistluspäeva eraldi võistlusena. Võistlust võidakse Eesti
Spinninguspordi Liidu (edaspidi ESSL-i) juhatuse otsusel läbi viia ka koos Eesti
Meistrivõistlustega kuid koondise reitingutabelisse kantakse tulemused eraldi arvestuses.
2.2. Katsevõistlustel osalevad ainult ESSL juhatuse kutsutud, Eesti koondise kandidaatide nimekirja
kantud võistlejad.
2.3. Katsevõistlusel osalemise eelduseks on, et koondise kandidaadil ei ole ESSL ees täitmata
kohustusi, mille täitmise tähtaeg on saabunud.
2.4. Katsevõistlustel kasutatakse rahvusvahelist võistlusmäärust, mis on kohandatud kohalikele
oludele. Osalevad ainult kahesed paatkonnad. Üksikvõistlejaid võistlusele ei registreerita.
Mõlemad meeskonna liikmed saavad vastavalt tulemustele võrdse arvu punkte . Võistluste
vahelisel ajal võib võistluspaarilisi vahetada.
2.5. Katsevõistluste läbiviimisel minimeeritakse püütavate kalade huku võimalus. Selleks
pildistatakse püütud kala nutitelefoniga mõõdurennis enne võistlust teada antud kehapoolelt ja
foto saadetakse WhatsApp või mõne teise kokku lepitud rakenduse abil koheselt võistluste
peakohtunikule. Pärast peakohtuniku poolset kirjalikku vastust, et foto on piisavalt selge ja kala
pikkus üheselt loetav, kala vabastatakse. Pikkused ja püüdmise kellaajad kantakse ka paadis
olevasse kirjalikku püügi protokolli. Peakohtuniku eelneval loal on pildistamise asemel lubatud
veeanuma ja areraatori kasutamine, millega tuuakse püütud kalad elusatena kaldale. Surnud
kalad võistlustulemustesse arvesse ei lähe. Aeraatoriga kasti kasutamisel tuleb kalad peale
mõõtmist elusalt samasse veekokku vabastada..
2.6. Kalade pikkusi mõõdetakse täissentimeetrites ja ümardatakse lähima täissentimeetrini.
Arvestatakse ainult elusana mõõdetud kalu.
2.7. Arvesse lähevad haug, ahven ja koha
2.8. Haugi alammõõt on L=46 cm. Ahvena alammõõt on L=23 cm. Koha alammõõt on Võrtsjärves
L=52 cm ja teistes veekogudes L=47 cm. Alammõõdust lühemad kalad arvesse ei lähe.
Seaduslikust alammõõdust lühemate kalade esitamise korral mõõtmisele võistkond
diskvalifitseeritakse.
2.9. Etapi paremusjärjestus selgitatakse kahe võistluspäeva kokkuvõttes kohapunktide alusel. Kui
kahel paatkonnal on võrdne arv kohapunkte, saab kõrgema koha paatkond, kellel on kõrgem
kohapunkt. Nende võrdsuse korral saab eelise võistkond, kelle püütud kalade ruutu võetud
pikkuste summa on suurem. Reitingutabelis arvestatakse iga võistluspäeva tulemused eraldi.

Koondisesse pääsevad kaheksa parimat võistlejat kvalifikatsioonivõistluse tulemuste alusel.
Arvesse läheb kuuest võistluspäevast viie parema võistluse tulemused. Paatkonna mõlemad
liikmed saavad koos võistelnud etappidel võrdse arvu punkte. Võistleja võib reitingupunkte
koguda ühe või mitme erineva võistkonnakaaslasega.
2.11. Eestit esindavad MM-il kaheksa võistlejat ja meeskonna kapten. MM-il osalevad
kvalifikatsioonivõistluse tulemuste alusel välja valitud võistlejad võrdsetel alustel teiste
võistlejatega. Iga võistleja saab koondises oma ülesande ja võistluspäevadel võistlevad neli
võistlejat MM-i ametlike treeningpäevade tulemuste alusel ja võistkonna kapteni otsusel.
Võistkonna kapten valitakse enne hooaja algust ESSL-i poolt üleseatud kandidaatide hulgast
ESSL-i juhatuse ja liikmete hulgas läbiviidud hääletuse tulemusena.
2.12. Võistlejad ei tohi viibida/treenida veekogul kuni kaksteist päeva enne võistlust. Kahel
võistlusele eelneval päeval on võistlejatel antud veekogul treenimine lubatud. Kõik treeningu
käigus püütud kalad tuleb koheselt vabastada. Keelu rikkujaid võistlema ei registreerita või
nende tulemused tühistatakse.
2.10.

3. Koondise kandidaadid
3.1. Koondise kandidaatide nimekirja kantakse ESSL juhatuse otsusel isikud kes:
3.1.1.on ilmutanud varasemate kalasportlike tulemustega valmisolekut kandideerida
koondisse või on esitatud kolme või enama ESSL-i liikme soovituse põhjal koondise
kandidaadiks.
3.1.2. on allkirjastanud ESSL juhatusega koondise kandidaadi lepingu. Lepingud
sõlmitakse digitaalallkirjastatult.
3.1.3. on tasunud koondise kandidaadi osalustasu 300€ või allkirjastanud vastava
maksegraafiku ning tasunud esimese osamakse;
3.1.4.omavad kalapüügiõigust vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale kalastuseeskirjadele.
3.1.5. järgivad spordieetika nõudeid
3.1.6. järgivad ESSL sponsorluse reegleid
3.1.7. on Eesti kodanikud või määratlemata kodakondsusega isikud ning omavad
reisidokumenti, mis kehtib vähemalt 2018. aasta märtsikuuni;
3.1.8. ei ole teadlik ühestki asjaolust, mis võiks tal takistada saada Vene Föderatsiooni
viisat ning siseneda Vene Föderatsiooni territooriumile.
3.2. Koondise kandidaadid kinnitatakse hiljemalt enne esimese katsevõistluse algust.
3.3. ESSL juhatuse eelneva otsusega võidakse katsevõistlustele kutsuda ka teiste riikide koondiste
kandidaate. Kutse esitamise eelduseks loetakse silmapaistvate tulemuste saavutamist
spinninguspordis samalaadsetel võistlustel.
3.4. Koondisse pääsemise korral on kohustatud sportlane astuma FIPSED-i poolt akrediteeritud
kalaspordi organisatsiooni liikmeks, juhul kui ta seda juba varasemalt ei ole. (n.t. ESSL,
Õngitsejate liit)
4. Võistluste reeglid.(võistlusmäärus.)
4.1. Arvestus on paatkondadele. Paatkonna moodustavad kaks võistluspüüdjat, kes valivad endale
kaasvõistleja ise.
4.2. Võistlus toimub ühes voorus.
4.3. Paremuse määrab kalade (haug, ahven, koha) kogupikkuste ruutude summa. Selle võistluse
alammõõdud, millest alates saab punkte (L), on: ahvenal 23 cm ja haugil 46 cm. Koha alammõõt
on Võrtsjärves L=52 cm ja teistes veekogudes L=47 cm. Kala pikkust mõõdetakse kuni 1 mm
täpsusega ja ümardatakse lähima täisarvu poole. Nt haug, mille pikkus on 46,5 cm, läheb kirja
pikkusega 47 cm. Haug, mille pikkus on 46,4 cm, läheb kirja pikkusega 46 cm. Alla seadusliku
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alammõõdu kala kaalumisele esitamisel on kohtunikul õigus selle paatkonna võistlejad
diskvalifitseerida.
Punktide arvutamisel võetakse iga kala pikkus sentimeetrites ruutu ja liidetakse ühe paatkonna
kõigi kalade punktid. Suurima punktisumma saanud paatkond on võitja.
Start ja mõõtmine järve ranna varem kokkulepitud territooriumil. Seal on ka võimalus oma paati
vette lasta. Püügiala on määratakse enne võistluste algust või teavitatakse varasemalt
võistluskalendris. Püük toimub ainult paatidest. Kasutada võib elektrilist paadimootorit ja
sisepõlemismootor. Võistluste ajal on võistlejatel järvel liikumise maksimaalne lubatud kiirus 40
km/h juhul, kui antud veekogule ei ole seatud väiksemat lubatud liikumise kiirust. Kui
tuvastatakse kiirem liikumine, siis on kohtunikul õigus see paatkond võistlustelt
diskvalifitseerida. Paadis võivad olla ainult võistlejad, sõudjad ja abilised on keelatud.
Iga võistleja võib kasutada korraga ühte spinningut, püügiks valmis spinningute arv paadis pole
piiratud. Maksimaalne ridva üldpikkus on 275cm. Püük peab toimuma heitetehnikat kasutades,
järelvedamine ehk trollimine ja landi ridva otsast otse allalaskmine pole lubatud. Kala paati
tõstmiseks võib kasutada kahva.
Kasutada võib ainult tehissöötasid: kalade, kalatükkide, usside, tõukude, putukate jt
naturaalsete söötade kasutamine ja lantidele lisamine on keelatud. Võib kasutada lisaraskust,
kuid rakendusel võib olla ainult üks lant, mis võib olla varustatud kuni kolme ühe- kahe- või
kolmeharulise konksuga.
Võistlejad peavad olema tasunud harrastuskalapüügiõiguse eest. Kui järelvalveorganid
avastavad, et püügiõiguse eest pole tasutud, siis võistleja diskvalifitseeritakse. Mõõtmisele
suunduvad võistlejad otse paadist.
Enne võistluse algust toimub paatide kontroll ja paadis ei tohi olla ühtegi kala, ega muid
looduslikke kalasöötasid.
Võistluse ajal ei tohi ilma hädavajaduseta ükski paat randuda ega ligineda teisele paadile
lähemale kui 50m.
Ametliku protesti võib esitada korraldajatele suuliselt 30 minuti jooksul peale vooru lõppu, kuid
kõik protestid peavad olema kirjalikult korratud 45 minuti jooksul peale võistluse lõppu.

5. Sponsorlus ja sellega seotud kohustused.
Võistluste läbiviimiseks ja MM-il osalemiseks on korraldajal õigus sõlmida sponsorlusega seotud
lepinguid, võistluste paremaks korraldamiseks ja kulude optimeerimiseks. Sellest tulenevalt on
kohustuslik sponsoritega kokkulepitud tingimuste täitmine, mis laienevad ka võistlejatele.
Sportlastele/paatkondadele sponsorlusega seotud tingimused.
5.1. Võistluste sponsoriks loetakse ettevõtet või isikut, kes on korraldajaga sõlminud vastavasisulise
lepingu või sõlminud kirjaliku kokkuleppe.
5.2. Kohustuslik on sponsorite poolt eraldatud varustuse presenteerimine.
5.3. Kohustuslik on sponsorite või korraldaja poolt eraldatud riietuse kandmine võistlustel,
tingimusel, et see vastab võistlustel valitsevatele ilmastikuoludele ja nende kandmine ei sea
ohtu võistleja tervislikku seisundit.
5.4. Võistlussarjaga kokkulepet mitte sõlminud sponsorite logode kandmiseks riietusel on vajalik
korraldaja nõusolek.
5.5. Igal võistluspäeval peab tegema vähemalt kolm fotot sponsorite logode või nende poolt
eraldatud varustuse kasutamisest võistlusolukorras või sellele järgneva toimingu raames.
Fotod tuleb saata korraldajale ja postitada kolmes erinevas sotsiaalmeedia kanalis.
Viited fotode kasutamise kohta tuleb saata korraldajale mailile.
Kokkulepe loetakse täidetuks ka juhul kui korraldajale saadetakse viited fotode kasutamise
kohta sotsiaalmeedias.

