
Eesti meistrivõistlused spinninguga kalapüügis 2017 

Võistlusjuhend 

Võistluse eesmärk on selgitada 2017.a. tugevaimad sportlased spinninguga kalapüügis ning 

propageerida jätkusuutliku kalastust. 

1 Koht ja aeg 
1.1 Võistlus toimub 19.08 Pärnu jõel Papiniidu silla ja Sindi paisu keeluala vahelisel alal. 

Korraldajatel on õigus võistlusala vähendada, teatades sellest enne võistluse algust. 

1.2 Võistluse ajakava on järgmine: 

 8:00 – 9:00 kohaloleku registreerimine, võistlusmaterjalide väljaandmine, andmeside 

kontroll, paatide ülevaatus ja varustuse kontroll Pärnu Vallikraavi basseini tagumises osas 

paiknevas võistluskeskuses; 

 9:00 võistluse avamine 

 9:30 Võistluse start Pärnu vana silla juures.  

 15:30 Võistluse lõpp. Võistluspaatide kogunemine Papiniidu sillast alavoolu jääva sõuderaja 

turvaalal 

 15:35 Paatide liikumine Vallikraavi võistluskeskusse. Liikumine sõuderaja territooriumil 

toimub juhtpaadi järel. 

 15:45-16:00 Eluskalade esitamine mõõtmisele 

 18:00 Võistluste autasustamine vallikraavi aasal 

1.3 Paatide slippimine on korraldatud Lootsi tn otsas paiknevas looduslikus slipis. Võistlejad 

võivad omal vastutusel slippida ka mujal. 

1.4 Võistlusalal on lubatud treenida ning ujuvvahendiga viibida kuni 06.08 ja võistluseelsetel 

päevadel 17.-18.08. Juhul, kui tuvastatakse, et võistleja viibis võistlusalal 07.08-16.08, 

teda võistlusele ei registreerita või tulemus tühistatakse. 

1.5 Osalevad ainult eelregistreerunud võistlejad. Võistlustele eelregistreerumine toimub 

kuni 16.08. 

2 Võistlusklassid ja paremusjärjestuse määramine 
2.1 Võisteldakse paatkondade arvestuses. Paatkonna moodustavad kaks võistluspüüdjat. 

2.2 Võistlusklassideks on: 

 Mehed/üldarvestus; 

 Naised; 

 Noored, kes on sündinud 1994. aastal või hiljem. 

2.3 Paatkonna mõlemad liikmed peavad olema samast võistlusklassist. Võistleja saab 

kuuluda ainult ühte võistlusklassi 

2.4 Võistlusklass rakendatakse, kui eelregistreerimise aja jooksul on sinna registreerinud 

vähemalt 3 paatkonda. Väiksema arvu registreerunute korral võistlevad antud klassi 

registreerunud võistlejad meeste/üldarvestuse klassis. 
 



2.5 Võistlus toimub ühes voorus. 

2.6 Paremuse määrab kalade (haug, ahven, koha) kogupikkuste ruutude summa. Võistluse 

alammõõdud (L), on: ahvenal 23 cm, haugil 45 cm ja kohal 44cm . Kala pikkust 

mõõdetakse suletud suuga, ninamiku tipust sabauime lõpuni.  

2.7 Alla alammõõdu, samuti surnud kala mõõtmisele esitamisel võidakse selle paatkonna 

võistlejad diskvalifitseerida. 

2.8 Punktide arvutamisel võetakse iga kala pikkus sentimeetrites ruutu ja liidetakse ühe 

paatkonna kõigi kalade punktid.  

2.9 Suurima punktisumma saanud paatkond on oma võistlusklassis Eesti meister, 

meistritiitel antakse mõlemale võistlejale. 

2.10 Vähemalt 5 võistleva paatkonna puhul antakse välja meistrititel, hõbe- ja 

pronksmedalid. Juhul, kui antud klassis võistleb 3 või 4 paatkonda, antakse välja ainult 

meistritiitel. 

 

3 Liikumine Pärnu jõel 
3.1 Püük toimub ainult paatidest. Kasutada võib mootorit. Kõik võistlejad peavad kogu 

võistluse kestel kandma pääste- või ohutusvesti. 

3.2 Võistluste ajal on paatide maksimaalne lubatud liikumise kiirus 30 km/h eeldusel, et 

tarbetult ei häirita teisi võistlejaid ega seata ohtu teiste Pärnu jõel viibijate turvalisust. 

Sadamas ja sõuderaja piirkonnas liikumisel tuleb kasutada korraldajate poolt ette antud 

või oludele vastavat ohutut liikumiskiirust. 

3.3 Paatides tohivad viibida ainult võistlejad. Võistluse ajal on keelatud kohtuniku loata 

randuda. Reiu jõkke sisenemine on keelatud 

3.4 Paadid peavad kandma korraldajate poolt väljastatud võistluskleebist, mida ei tohi 

mingil moel varjata või raskesti loetavaks muuta. 

3.5 Võistlejad peavad järgima spordieetika ning WADA antidopingu nõudeid. 

4 Võistluspüük ja kalade mõõtmine 
4.1 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 ning vertikaaltirgutamine pole lubatud. Kala paati tõstmiseks tuleb 

kasutada kahva. 

4.2 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. 

4.3 Võistlejad peavad olema tasunud harrastuskalapüügiõiguse eest. Kui järelevalveorganid 

tuvastavad, et püügiõiguse eest pole tasutud, siis paatkond  diskvalifitseeritakse.  

4.4 Enne võistluse algust toimub paatide kontroll ja paadis ei tohi olla ühtegi kala, ega muid 

looduslikke kalasöötasid.  



4.5 Võistluse ajal ei tohi ükski paat ilma hädavajaduseta randuda ega ligineda teisele paadile 

lähemale kui 50m. Püüdvate paatide vaheline kaugus peab igal juhul olema vähemalt 50 

meetrit. Vastava keelu rikkujat karistatakse hoiatusega või diskvalifitseeritakse. 

4.6 Võistluse 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 sekretariaati.  Pärast kohtuniku 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. Korraldaja 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. 

4.7 Mõõdurenniga kindlustatakse 13 esimesena registreeritud võistluspaari. Ülejäänud 

võistluspaarid võivad kasutada oma mõõdurenni, mis peab olema enne võistluse algust 

korraldajate poolt taadeldud ja vastavate kleebistega varustatud. Mõõdurenn peab 

võimaldama kala pea fikseerimist vastu jäika renni otsapiiret. Taatlemisel hinnatakse, et 

mõõdurennile kantud mõõdustik ei oleks lühem kontroll-mõõdulindist. Mõõdurennil ei 

tohi olla nähtaval sponsorite logosid va juhul, kui see on eelnevalt korraldajatega 

kirjalikult kokku lepitud. Mõõdurenni kasutavad võistlejad peavad omama 

fotokaameraga varustatud nutitelefoni, millesse on installeeritud Whatsapp rakendus. 

4.8 Arvesse minevate kalade pikkusi mõõdetakse täissentimeetrites ja ümardatakse lähima 

täissentimeetrini. Arvestatakse ainult elusana mõõdetud kalu. Mõõtmise ajal peab kala 

suu olema kinnises asendis ja nina selgelt vastu mõõdurenni otsa. Kõik mõõdetavad 

kalad peavad pildistamisel paiknema ühte pidi, ehk kõht renni alumise serva suunas. 

4.9 Võistlejad suunduvad mõõtmisele otse paadist. 

4.10 Korraldajatele võib esitada ametliku protesti suuliselt kuni kella 16:15 ning see peab 

olema kirjalikult korratud hiljemalt kell16:30.  jooksul peale võistluse lõppu. 

5 Võistlejate registreerimine 
5.1 Võistlustele registreeritakse paatkonnad, kes on tasunud hiljemalt 16.08 võistluste 

osalustasu Eesti Spinninguspordi Liidu arvelduskontole EE321010220253070220. 

registreerumist arvestatakse raha laekumise järgi. Maksekorraldusele tuleb märkida 

mõlema võistleja nimed, võistlusklass ja kontaktmeili aadress.  

5.2 Võistlejate registreerimise tasu on 20€ paatkonna kohta meeste ja naiste klassis ning 

10€ paatkondade kohta, kes võistlevad noorte arvestuses. 

6 Sponsorlus ja sellega seotud kohustused. 
6.1 Võistluse sponsoriks loetakse ettevõtet või isikut, kes on korraldajaga sõlminud 

vastavasisulise lepingu. 

6.2 Kogu võistlusega seondud sponsorlust koordineerib ja korraldab Eesti Spinninguspordi 

Liit. Mistahes võistlustega seotud teavitus- turundus- ja kaubandustegevus, samuti 

võistlejatele auhindade üleandmine toimub ainult eelneval kokkuleppel korraldajatega.  



6.3 Võistluse peasponsor on Eesti Keskkonnainvesteeringute Keskus. 

6.4 Võistluse läbiviimiseks sõlmitud sponsorlepingute tingimuste täitmine on kohustuslik 

kõikidele võistlejatele, keda on nendest tingimustest eelnevalt teavitatud. 

6.5 Võistlejad võivad kasutada isiklike sponsorite logosid ja demonstreerida paatidel ning 

võistlusvarustusel valmistaja poolt jaemüügis tavapärasest suuremaid firmamärke ainult 

eelneval kirjalikul kokkuleppel korraldajaga. 

6.6 Kõiki medalivõitjaid pildistatakse sponsorlogode taustal. 
 


