Saarte jahimeeste
XXVII kokkutulek
30.06. - 02.07.2017
Karujärve

SAARTE JAHIMEESTE XXVII KOKKUTULEKU AJAKAVA
Reede 30. juuni 2017
15.00-18.00 Osavõtjate saabumine, registreerimine, laagriplatsil majutamine
15.00 Klick
18.00 „Pead“, võistlema
20.00 Hülgevedu
22.00 Tantsuks DJ
02.00 Öörahu
Laupäev 01. juuli 2017
05.30 – 07.30 Kalapüük järvel
08.00 Tere Hommikust võistlus! // Äratus
09.00 Pidulik avamine
10.00 Mitmevõistlus // Võrkpall // Sasku // Jahisimulatsioon // Lastele tegevused terve päev
13.00 -14.00 Lõuna
14.00 Pukipuzzle // Kokandus (Kokkamine)
15.00 Ajujaht
16.00 -18.00 Pesa kujunduse hindamine // Ürgjaht
19.00 Jahijutt
19.00 Klick lõpp // Jahisimulatsiooni lõpp
22.00 Bänd // Autasustamine
02.00 Öörahu
Pühapäev 02. juuli
09.00 Virgumine
10.00 Pidulik Lõpetamine
NB! Kuulilaskmine ja sporting toimuvad Kalamajas 17.06.2017. Kalamaja CUP 2017 II
etappi arvestusena

SAARTE JAHIMEESTE XXVII KOKKUTULEKU JUHEND
Selleks, et pidada üks tore nädalavahetus väga lahedate jahimeeste ja nende peredega siis
oleme mõelnud välja järgmise plaani
Võistlused:
- „Pead“ võistlema
- Klick
- Hülgevedu
- Kalandus
- Tere hommikust
- Mitmevõistlus
- Pukipuzzle
- Võrkpall
- Kokandus
- Sasku
- Ajujaht
- Pesa kujundus
- Ürgjaht
- Jahijutt
- Laskmine (kuulipüss + sporting)
- Jahisimulatsioon
Seltside osavõtutasu kuni 01.06.2017 300 EUR peale seda osavõtutasu 350.- eur
Osavõtutasu palume kanda Kärla Jahimeeste Seltsi kontole: EE32 2200 2210 5611 6303 Swedbank
Selgituseks märkida „ 2017 kokkutuleku osavõtutasu “. Või sularahas SJS, Ive kätte.
Lõunasöögist osavõtjate arv teatada hiljemalt 20.juuniks 2017 e-mailile: arne.saagpakk@mail.ee
Küsimuste korral pöörduda:
Arne Saagpakk 51 08 411
e-mail: arne.saagpakk@mail.ee
Kristel Hani 53044110
e-mail: kristel@abgrupp.ee
Majutust kämpingutesse saab broneerida:
Karujärve Kämping OÜ
Tel: 45 42181, Tel: 45 42034
Koduleht: www.karujarve.ee E-post: karmaevely@gmail.com

Tegevuskava
Reede 30. juuni 2017
15.00 Klick
Fotovõistlusel osalemiseks palume kaasa võtta aparaat, mis teeb pilti. Fotod esitada peale võistluse
lõppu digitaalsel kujul SD või CF mälukaardil *.jpg formaadis. Sobib ka mälupulgal või otse
fotokast. Laeme pildid kohe arvutisse ja andmekandja saab tagasi. Filmirullile pildistamise jätame
sel korral ära. Võistluse kategooriad ja täpsed reeglid avalikustab žürii esimees vahetult enne
võistluse väljakuulutamist.
Võistlus kestab 30. juuni kuni 01. juuli kella 19.00
18.00 „Pead“ võistlema
üks inimene juhtkonnast, kes on kõige paremas vormis
20.00 Hülgevedu
6 liikmeline võistkond (max kaal 700 kg). Võistlemine nii vees ja kuival. Järjekord loositakse välja.
(1 katse)

Laupäev 01. juuli 2017
05.30 – 07.30 Kalapüük järvel
Võistkonnas on igast jahiseltsist üks esindaja. Kalapüük toimub Karujärve järvel.
Võistlejad peavad omama meie maal kehtivat kalapüügiõigust. Püük toimub mootorita paadist
(korraldaja poolt), igas paadis on 2 võistlejat, erinevast seltsist. Püüda võib kõiki kalu, mis on
lubatud kalapüügiseadusega, kuid mitte alamõõdulisi. Püüda võib korraga ühe püügivahendiga.
Võistlejad on järvel omal vastutusel ja päästevestidega (jagatakse korraldajate poolt).
Võistlustulemused tühistatakse kalapüügieeskirjade rikkumise korral. Võistlustingimused selguvad
kohapeal. Võistluse reegleid võib muuta võistluse korraldaja, andes sellekohast infot edasi kõigile
võistlejatele, vahetult enne püügi algust. Kaldal kalakaitse...
08.00 Tere Hommikust võistlus!
võistlejate arv piiramatu, punktid jagatakse üllatusena...
10.00 Mitmevõistlus
Võistkonna suurus 4 liiget. Võistlus toimub nii maal kui vees ... meikida ei ole mõtet ...
10.00 Jahisimulatsioon (algus)
Võistkonna suurus 3 liiget, kellest üks seenior ja üks juunior. Täpsed reeglid selgitatakse enne
võistlust. Võistlus kestab laupäeval kella 18:00-ni.
10.00 Võrkpall
Võistkonna suurus 2 liiget. Kehtivad rannavõrkpalli reeglid, mäng 15 punktini ja 8 punkti pealt
poolte vahetus. Täpsem tutvustus kohtuniku poolt turniiri alguses.
10.00 Sasku
Iga selts võib välja panna ühe võistkonna (vanusepiiranguta). Sasku reeglitega võimalik tutvuda
www.saaremang.ee kodulehel.

14.00 Pukipuzzle
Võistkonna suurus 3-4 inimest, lustlik komplekteerimine. Korraldajad annavad 2 lihtvõtit nr 17.
Kasuks tuleb, kui võtta kaasa lisakäte jaoks lihtvõti nr 17, võib ka mitu. Kasutada ei tohi elektrilisi
abivahendeid.
14.00 Kokandus (Kokkamine)
Kokkama hakkab kuni 2 liiget. Tooraine, milleks seekord on hirve tagaosa sisetükk, antakse
korraldaja poolt! Elektrilisi seadmeid ei tohi võistluse jooksul kasutada. Lisainfo enne võistlust.
15.00 Ajujaht
Võistkonna suurus 3 võistlejat. Viktoriin sisaldab 100 kiiret küsimust. Võrdsete punktisummade
korral esitatakse lisaküsimus. Ala paremusjärjestuse määrab kogutud punktide summa.
16.00 -18.00 Pesa kujunduse hindamine
Hinnatakse laagriplatsi kujundust ja korda. Loomingulisus ja orginaalsus tuleb kasuks!
16.00 Ürgjaht
3 võistlejat võtab mõõtu erinevatel ürgsetel aladel
19.00 Jahijutt
Üks õpetlik ja tõestisündinud jahijutt, mille pikkus on limiteeritud, kuni 5 minutit.
19.00 Klick lõpp // Jahisimulatsiooni lõpp
Mõlema võistluse lõpp ning hindamine.

Mängud lastele organiseerib vastav toimkond, kes määrab läbiviidavad alad kohapeal.
Võistluste punktid loetakse kokku ning võrdsete tulemuste korral saab määravaks juhtkonna
mitmevõistluse tulemus!

NÄHTAVATE JOOBETUNNUSTEGA ISIKUID VÕISTLEMA EI LUBATA!

