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KÜBASSAARES	  



KOKKUTULEK	  KÜBASSAARES	  
2.-‐4.	  Lõikuskuul	  2013,	  järjekorras	  XXIII	  	  
AJATU	  JA	  AKTUAALNE	  
	  
XXI	  sajandi	  inimesi	  näib	  vaevavat	  kaks	  tähtsat	  
küsimust:	  kust	  süüa	  saada	  ja	  kuidas	  kaalust	  alla	  
võ7a?	  Mõlemad	  küsimused	  on	  ühtaegu	  ajatud	  ja	  
aktuaalsed.	  
Jaht	  pakub	  lahenduse	  mõlemale:	  õnnestunud	  
jahipäeva	  lõpuks	  on	  söögimure	  mõneks	  ajaks	  
murtud	  ning	  metsas	  ja	  põllul	  maha	  trambitud	  
kilomeetrid	  hoiavad	  nii	  keha	  kui	  vaimu	  heas	  vormis!	  
Niisiis	  –	  ajatu	  ja	  aktuaalne	  jahindus!	  
	  



KOKKUTULEKU	  PIDAMISE	  KOHT	  
(tähistatud	  punase	  noolega)	  



Kokkutulekut	  peetakse	  Kübassaare	  poolsaarel	  Kagu-‐Saaremaal	  Väikse	  
väina	  ja	  Liivi	  lahe	  kaenlas.	  Kaunismäe	  risVst	  saab	  kohale	  sõita	  nii:	  

KOORDINAADID:	  58.440838,23.306481	  



KAVA	  
REEDE	  
Plats	  on	  tulijaile	  avatud	  
alates	  kella	  2	  pealelõunal.	  
Kell	  7:00	  –	  AVAMINE	  
Kell	  8-‐10	  –	  köievedu,	  
sangpommile	  tuule	  
allategemine,	  jahiseltside	  
esimehed	  tervitavad	  
jahimehi.	  
Kell	  10:30	  –	  TANTS	  

LAUPÄEV	  
Päev	  läbi	  või	  kuni	  jaksu:	  	  
võrkpall,	  compaq,	  sasku	  120+,	  
laste	  ja	  naiste	  lust,	  laagrite	  
imetlemine.	  
Hommikul:	  jahimeeste	  
mitmevõistlus,	  esimeeste	  
võistlus.	  
Pärastlõunal:	  jututuba,	  
jahimeisterlikkus.	  
Õhtul:	  kunsVmeisterlikkus,	  
mälumäng.	  
TANTS	  
	  

PÜHAPÄEV	  
Kojusõit	  isetekkelise	  
lauluvõistluse	  saatel	  



MÕÕDUVÕTMISTEST	  (eel)	  

•  Parimad	  kuulilaskjad	  võtavad	  mõõtu	  Kalamajas	  
29.juunil,	  kui	  toimub	  Kalamaja	  CUP	  II	  etapp	  
	  	  
	  Võisteldakse:	  JP-‐2	  ja	  VJM	  
	  Arvestus:	  meeskondlik,	  jahiseltside	  kaupa	  



MÕÕDUVÕTMISTEST	  

•  Köievedu:	  5	  vedajat	  ja	  ninamees,	  kõik	  kokku	  (6x)	  
kuni	  750	  kilo,	  traditsiooniline.	  

•  Sangpommile	  tuuleallategemine:	  igast	  seltsist	  2	  
tuuleallategijat	  võistlevad	  seltsi	  eest,	  koos	  kõigi	  
teiste	  soovijatega	  võisteldakse	  isiklikus	  arvestuses.	  

NB!	  Mõlemal	  alal	  keh*b	  vanusepiirang	  <50	  
(sünniaastaks	  1963	  või	  hiljem)	  ning	  “rajale”	  
lubatakse	  ainult	  alkomeetrisse	  0	  ‰	  puhunuid!!!	  



MÕÕDUVÕTMISTEST	  (2)	  

•  Jahimeeste	  mitmevõistlus:	  osa	  võetakse	  neljakesi,	  
sooline	  ja	  vanuseline	  valik	  vaba,	  kindlasV	  läheb	  vaja	  
jahimehekogemusi	  ja	  naiselikku	  nuVkust…	  

•  Esimeeste	  võidu…:	  jahiseltsi	  esimees	  oskab	  kõike,	  
teab	  kõike,	  suudab	  kõike,	  miski	  ei	  ole	  talle	  
ootamatu…	  Ja	  ta	  kannatab	  kõik	  ära!	  
	  NB!	  Esimeest	  võib	  asendada	  mõni	  teine	  juhatuse	  liige	  

ainult	  kuldäärega	  paberile	  verega	  kirjutatud	  ja	  LäF	  
Seimi	  juhatuse	  poolt	  kinnitatud	  isikliku	  volikirja	  alusel.	  



MÕÕDUVÕTMISTEST	  (3)	  
•  Võrkpall:	  traditsiooniline	  võrkpall,	  kuni	  2	  lühikese	  
geimi	  võiduni,	  segavõistkonnas	  vaba	  valik;	  kui	  välja	  
panna	  on	  vähem	  kui	  6	  mängijat,	  mängib	  ka	  vastane	  
sama	  väikese	  koosseisuga,	  kuid	  võib	  oma	  6	  mängija	  
piires	  vabalt	  vahetusi	  teha.	  

•  Compaq:	  2+1	  (2	  seniorit,	  1	  junior	  või	  veteran	  või	  
naine,	  2	  seniori	  osas	  sugu	  vaba!),	  1x25	  märki	  +	  3	  
parima	  finaal	  
Arvestus:	  meeskondlik,	  jahiseltside	  kaupa;	  võrdse	  tulemuse	  
korral	  esikolmiku	  hulgas	  toimub	  võistkondade	  esindajate	  
vahel	  ümberlaskmine,	  laskjaiks	  enne	  võistluse	  algust	  
registreerimisel	  ära	  näidatud	  võistkonnaliige	  



MÕÕDUVÕTMISTEST	  (4)	  

•  Sasku	  120+:	  nagu	  viimastel	  aastatel	  ikka,	  
võistkonna	  vanus	  kokku	  vähemalt	  120	  aastat	  või	  
rohkem,	  võistkondi	  võib	  välja	  panna	  piiramatult,	  
arvestus	  seltsiV	  (seltsi	  parim)	  ja	  võistkonniV.	  

•  Jahimeisterlikkus:	  Iga	  seltsi	  kogenuimad	  ja	  
targimad	  jahimehed	  ja	  -‐naised	  võtavad	  kahekesi	  
mõõtu	  teiste	  duodega	  prakVlistes	  oskustes	  ja	  
tegelikes	  teadmistes.	  



MÕÕDUVÕTMISTEST	  (5)	  

•  Kuns*meisterlikkus:	  jahijuje	  lava	  pealt	  ja	  käsu	  
korras	  ikka	  tegelikult	  ei	  räägi.	  Kuid	  loomingulised	  
jahimehed	  (ja	  ikka	  –naised	  ka,	  kus	  sa	  muidu!)	  saavad	  
oma	  palangu	  valla	  päästa	  küll.	  Kuidas?	  See	  selgub	  
laupäeva	  hommikul.	  

•  Mälumäng:	  kuni	  5	  tarka	  saavad	  ajusid	  ragistada	  
traditsiooniliste	  mälumänguküsimuste	  kallal.	  Pärast	  
20	  küsimust	  sama	  punkVtulemuse	  saavutanud	  targad	  
jätkavad,	  kuni	  selgub	  parim	  või	  kuni	  sammal	  selga	  
kasvab.	  



LISAKS:	  

•  Päeva	  jooksul	  toimub	  ka	  laagritele	  hinnangu	  
andmine.	  Kes	  annab,	  saab	  teatavaks	  koos	  
tulemustega.	  Hinnatakse	  head	  maitset	  ja	  head	  
tahet.	  Kummastki	  ei	  tohiks	  meil	  ju	  puudu	  olla!	  

•  Lastele	  pakume	  midagi	  ebapopulaarset,	  s.t.	  ei	  
arvuVmänge,	  Faceooki	  ega	  midagi	  muudki	  
taolist.	  Naistele	  seame	  sisse	  keelepeksukoha.	  



RAHAST	  

Osavõtumaksuks	  oleme	  rehkendanud	  270€	  
seltsi	  peale	  ning	  see	  palun	  kanda	  enne	  
Jaanipäeva	  
Saaja:	  Tornimäe	  Jahimeeste	  Selts	  
Konto	  number:	  221013193929	  
Selgitus:	  Maksja	  (Seltsi)	  nimi	  ja	  “Kokkutulek	  
2013”	  
Peale	  Jaanipäeva	  on	  osamaksuks	  320€	  



JA	  VEEL	  

Täpsemad	  selgitused	  tulevad	  riburadapidi	  järgi.	  
Nii	  näiteks	  ei	  kavatse	  me	  korraldada	  
reedeõhtust	  “sakste	  söömalauda”,	  vaid	  soovime	  
seltside	  esimeestega	  käia	  kõik	  selleks	  ajaks	  püsV	  
pandud	  laagrid	  läbi,	  piknikukorvikene	  kaasas,	  et	  
saarte	  jahimehed	  teaksid,	  kus	  ja	  kellega	  jahiasju	  
ajada.	  



Ja	  veel	  JA	  VEEL	  

Laupäevase	  jututoa	  teemaks	  kujuneb	  küllap	  
välVmatult	  jahinduse	  uus	  õiguslik	  olukord	  ning	  
loodetavasV	  mõni	  veelgi	  helgem	  teema.	  Leiame	  
sellised	  eestvedajad,	  et	  jujudest	  ka	  prakVlist	  
kasu	  oleks!	  
	  
Reede	  õhtul	  on	  tantsuks	  lubanud	  üles	  astuda	  
Ida-‐Saaremaa	  päritolu	  ansambel	  Onud.	  



TERE	  
TULEMAST!	  

	  


