AJAKAVA
REEDE, 3.JUULI

PÜHAPÄEV, 5.JUULI

16.00 – 18.00 Saabumine ja registreerimine
18.30 Kokkutuleku avamine
19.00 Juhtkonna mitmevõistlus
19.30 – 22.00 Fotovõistlus
20.00 Köievedu (vastaseks traktor)
02.00 Öörahu

9.00 Äratus
10.00 Kokkutuleku lõpetamine, lipu langetamine

LAUPÄEV, 4.JUULI
6.00 – 9.30 Kalapüügivõistlus
10.00 Mitmevõistlus
Sasku
Sporting
Võrkpall
13.00 – 14.00 Lõuna
13.00 – 16.00 Kokandusvõistlus
14.00 – 15.00 Laagrikujunduse võistlus
16.00 Viktoriin
18.00 Pantomiim
21.00 Autasustamine
22.00 Tantsumuusika
02.00 Öörahu

Jahiseltsi osavõtutasu 270.- eurot palume tasuda enne
15.juunit Orissaare Jahimeeste Seltsi arveldusarvele nr
EE882200221024977325. Tasudes peale 15.juunit on
osavõtutasu 300.- eurot.
Orienteeruv osavõtjate arv kindlasti teatada
20.juuniks Saarte Jahimeeste Seltsile, Ive 5233947 või
Ilmo 51987169, e-mail selts@sjs.ee

VÕISTLUSALAD
LAUPÄEV, 6.juuni
9.30 Kuulilaskmise võistlus
Selgitatakse välja Kalamaja CUP II etapi harjutuse JP-2 ja JM-7 tulemuste põhjal. Võistkonna suurus 3 seeniori + 1 juunior, veteran,
superveteran või naine. Autasustatakse kolme paremat võistkonda.
Vastutav kohtunik: Martin Hein

REEDE, 3.juuli
19.00 Juhtkonna mitmevõistlus
Osaleja seltsi esimees või juhatuse liige. Juhtkond teab kõike ja oskab kõike. Võistlus koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast, ei midagi
kontimurdvat.
Vastutav kohtunik: Martin Hein
19.30-22.00 Fotovõistlus
Fotovõistlusel osalemiseks palume kaasa võtta aparaat, mis teeb pilti. Pikk teleobjektiiv ja raske peegelkaamera pole nõutav, osav
jahimees hiilib kuldile külje alla ja teeb telefoniga pildi ära!
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.
Vastutav kohtunik: Kaspar Riis
20.00 Köievedu (vastaseks traktor)
Võistkonna suuruseks on 7 sportlast.
Tingimused: võistlus toimub kõvakattega teel, tõmmatakse jämeda köiega, köit tõmmatakse ilma kinnasteta, jalatsite kasutamine on
kohustuslik, jalatsite tegumood (tossud, tanksaapad, naelikud, jne) ei ole määratletud, köit võib vedada või tõmmata, muul viisil traktori
liigutamine on keelatud (tagant lükkamine, ratastest lükkamine)

Läbiviimise kord: Tõmbamise järjekord selgitatakse välja loosi teel. Distantsi pikkuseks on 10 m. Vedu toimub aja peale. Traktor seisab
esiratastega START-joone peal, mootor töötab ja sohver hoiab pidurit peal. Aeg fikseeritakse, kui mõlemad traktori esirattad on ületanud
LÕPP – joone. Igal võistkonnal on 2 katset. Kirja läheb parem aeg. Tähistatud võistlusalas võib viibida vedav võistkond. Pärast kohtuniku
käsklust “köiele”, asuvad võistlejad neile soovitud järjekorras köie juurde. Pärast kohtuniku käsklust “köis”, võtab võistkond köie kätte
kuid ei tõmba. Viimasel võistlejal on keelatud keerata köit ümber keha, käsi- ja õlavarre. Pärast käsklust “ valmis”, tõmbab võistkond köie
pingule. Pärast kohtuniku vilet, vabastab sohver piduri ja võistkond alustab tõmmet.
Osavõtjate kohustused: Võistlustel peavad osavõtjad käituma korrektselt ja viisakalt. Võistlusalas on keelatud tarbida alkoholi ja
tubakatooteid ning võtta võistlustest osa ilmsete joobetunnustega võistlejal. Nimetatud reeglite eiramise korral on võistluste
korraldajal/kohtunikel õigus võistleja või võistkond võistlustelt diskvalifitseerida.
Vastutav kohtunik: Jürgen Haamer

LAUPÄEV, 4.juuli
Kalapüügivõistlus
Algus kell 06.00 võistlejate loosimine paatidesse. Kalade kaalumine alates 08.30 – 09.30. Iga jahiselts, kes soovib võtta osa võistlusest
paneb välja 2 võistlejat ja 1 paadi. Võistlejad peavad omama meie maal kehtivat kalapüügiõigust. Püüda on lubatud spinninguga või
lihtkäsiõngega, abivahendiks on kahv. Püük toimub paadist, igas paadis on 2 erineva seltsi võistlejat. Püüda võib kõiki kalu, mis on
lubatud kalapüügiseadusega, kuid mitte alamõõdulisi. Püüda võib korraga ühe püügivahendiga. Paremusjärjestuse määrab sama seltsi
võistlejate püütud kalade kogukaal kokku, kui kalade kaal on võrdne, otsustab paremuse enim püütud kalade arv. Võistlejad on merel
omal vastutusel ja oma päästevestidega. Paat peab olema registreeritud ja registreerimismärk peab olema nõuetekohaselt paadi pardale
kantud. Võistlustulemused tühistatakse kalapüügieeskirjade rikkumise korral, juhul kui võistlejad astuvad võistluse ajal kontakti
kõrvaliste isikutega, juhul kui võistlejad esitavad kaalumiseks mitte nende poolt püütud või varem püütud kalu. Võistluse reegleid võib
muuta võistluse korraldaja, andes sellekohast infot edasi kõigile võistlejatele.
Vastutav kohtunik: Ivar Koppel
10.00 Mitmevõistlus
Võistkonna suuruseks on 3 inimest. Läbida tuleb takistusriba, mille käigus tuleb tegevuspunktides sooritada erinevaid ülesandeid:
veetakistus, laskmine, jahindusalane ülesanne, esmaabi ülesanne, muud… Täpsemalt kohapeal. Punktiarvestus toimub raja läbimise
kiiruse ja ülesannete soorituse alusel, iga ülesande mitte täitmine lisab 1 min trahviaega.
Vastutav kohtunik: Ivo Kostikov

10.00 Sasku
Sasku 120+ nagu viimastel kokkutulekute aastatel ikka. Võistkonna vanus kokku vähemalt 120 aastat või rohkem. Võistelda on lubatud
ka naisterahval (vanusepiiranguta), arvestusega, et võistkonna teise liikme vanus on vähemalt 65 aastat. Iga selts võib välja panna kuni 2
võistkonda, kellest arvesse läheb parim. Mängitakse seitse vooru, kasutades programmi Swiss Perfect. Kohtunikel on õigus kohaldada
ajapiirangut voorude ladusamaks läbiviimiseks. Täpne süsteem selgub kohapeal peale võistkondade registreerumist.
SASKU reeglitega võimalik tutvuda Saare Mäng kodulehel www.saaremang.ee
Vastutav kohtunik: Kalmet Ligi
10.00 Sporting
Lastakse vastavalt Fitasc CSP võistusreeglitele. Võistlejaid 2+1 (2 seeniori + 1 juunior, veteran, superveteran või naine). Kõik võistlejad
lasevad 1 x 25 märki. Arvestus ja autasustamine toimub AINULT meeskondlikult (kolme võistleja tulemused kokku). Võistkondade
võrdse tulemuse korral toimub võistkonna esindaja ümberlaskmine.
Vastutav kohtunik: Marko Vann
10.00 Võrkpall
Võistkonna suurus 4 inimest. Mängitakse üks geim 21 punktini. Kahest punktivahet ei tule (nt. geim võib lõppeda ka seisuga 21-20).
Servi sooritanud mängija on nn. tagaliini mängija ja kolmemeetri joone puudumise tõttu ei ole tal (viimati servijal) õigust osaleda
rünnakul. Võrgu kõrgus 2.43. Võistlus toimub kahe miinuse süsteemis. Miinusringis toimub võitja selgitamine (kuni poolfinaalideni)
võrkpalli ülaltsööduga palli korvi söötmises. Igal võistkonna liikmel on kaks katset (kokku kaheksa) ja iga korvi läbinud pall annab ühe
punkti. Võrdsete punktide korral, rakendatakse nn. äkksurma reeglit. Täpsemad selgitused ja küsimustele vastamised kohapeal.
Korraldajad jätavad endale õiguse kohaldada täpsem võistlussüsteem osalevate võistkondade arvu selgudes.
Vastutav kohtunik: Avo Keel
13.00 Kokandusvõistlus
Taust: Võistlustoitude esitlemine ja hindamine toimub vastavalt loositud (järjekorra) numbritele. Kokandusvõistlus toimub vabas õhus,
laagrite juures selleks eraldatud paigas (kohtunikel võimalus selgelt määratleda võistlusel osaleva võistkonna liikmete tegevus).
Kirjeldus: Küpsetatakse (grillitakse, suitsutatakse, keedetakse, aurutatakse, praetakse jne) korraldajate poolt võistlejatele võistluspäeval
kell. 13.00 üle antud hirveliha ( kõigile võistlejatele antakse sama tooraine). Lubatud on kasutada kõiki toidu valmistamise viise, nagu
lõkkel või sütel küpsetamine, hautamine, praadimine, keetmine, aurutamine, grillimine ja suitsutamine. Lubatud on kasutada kõiki grille
ja barbeque ahjusid. Lõkke kasutamise puhul tuleb kasutada lõkke alust, mis ei kahjusta muru. Tooraine ( kaelakarbonaad) antakse
korraldajate poolt. Toidu valmistamise, maitsestamise ja serveerimise vahendid ning lisandid võtavad võistkonnad kaasa. Võistlustoit
peab olema valmis küpsetatud, kuumtöödeldud ja tervisele ohutu. Vahetult enne kokandusvõistluse algust ( kell 12.45), loositakse

välja võistlustoitude esitlemise järjekord. Selleks saab iga võistkond (võistkonna suurus on kuni 3 inimest, üks võistkonna liige peab
olema naisterahvas), numbri, mille ülemisel osal on võistlustoidu esitlemise kellaaeg ( esitletakse peatelgi all selleks määratletud alas
alates kell. 16.00 ). Selleks kellaajaks peab olema fooliumiga kaetud võistlustoit asetatud žürii ette lauale nii, et numbri osa ulatuks
taldriku alt välja žürii poole. Täidetud lisaleht on taldriku all. Pärast võistlustoidu lauale asetamist lahkuvad võistkondade liikmed žürii
tsoonist.
Iga võistkond täidab lisalehe, mis antakse võistkonnale koos numbriga. Lisalehele kirjutatakse kuni neljal real trükitähtedega võistkonna
number, võistlustoidu nimi ja lühidalt valmistusviis. Näide: „Võistkond nr 11. Sütel grillitud sea kaelakarbonaad. Maitsestatud punase
veini marinaadis ja tüümianiga. Lisandiks röstitud juurviljad ja vürtsikas kirsikaste“. Igast võistlustoidust tehakse digifoto, millel on näha
toit ja number.
Hindamine: Hinnatakse iga võistkonna ühte võistlustoitu ühel taldrikul. Hinnatakse toitude maitset ja väljapaneku ilu. Hinnatakse
pimetesti alusel nummerdatud roogasid. Ei hinnata toidu valmistamise protsessi, nõusid, pillimehi ja muud kõrvalist. Zürii on 4
liikmeline. Iga žürii liige hindab kõigepealt 10 palli süsteemis toitude välimust ja seejärel 10 palli süsteemis toitude maitset. Võrdsete
punktide korral võidab see toit millele on enim punkte andnud žürii esimees. Hinded: 0=toiduks kõlbmatu, 1=puudulik, 2=kasin,
3=talutav, 4=rahuldav, 5=keskpärane, 6=hea, 7= tubli, 8=väga hea, 9= suurepärane, 10=väljapaistev, erakordne. Autasustatakse 3 parimat
võistlustoitu valmistanud võistkonda. Võimalik on ka eriauhindade andmine.
Vastutav kohtunik: Külli Preiler
14.00 – 15.00 Laagrikujundus
Hinnatakse laagriplatsi kujundust ja korda.
Vastutav kohtunik: Hinnar Kuuder
16.00 Viktoriin
Võistkonna suurus 3 võistlejat. Viktoriin sisaldab 15 küsimust. Võrdsete punktisummade korral esitatakse lisaküsimus. Ala
paremusjärjestuse määrab kogutud punktide summa.
Vastutav kohtunik: Aare Veetsmann
18.00 Pantomiim
Võistkonna suurus 3 võistlejat, kellest kaks on vastaja rollis ning üks seletab lahti etteantud sõnu või väljendeid. Sõnade seletamisel ei
tohi kasutada verbaalseid sõnu ehk suulist teksti vaid seletus tuleb edasi anda viibeldes, žestikuleerides. Kasutada on lubatud mõningaid
häälitsusi, näiteks 'urr', 'pauhh!', 'brünn' vms, kuid mitte konkreetset teksti. Etteütlemine pealtvaatajate poolt ei ole lubatud. Sõnad on
jahinduse, kalanduse ning metsa teemadega seotud. Vastus peab olema võimalikult täpne, seega seletaja ei lähe uue sõnaga enne edasi kui
vastajad on andnud võimalikult täpse vastuse. Näiteks kui sõnaks on 'pruunkaru', tuleb vastust 'karu' täpsustada. Selleks saab seletaja

märksõnaga 'veel!' vastajatele märku anda, et vastust tuleb veelgi täpsustada. Kui vastust ei suudeta anda, tuleb paluda kohtunikel
märksõnaga 'edasi!' seinale kuvada uus sõna. Aega seletamiseks on igal võistkonnal 1 minut. Punktiarvestuses arvestatakse iga õigesti ära
arvatud sõna eest punkt ning lisaks saab teenida boonuspunkte näitlejameisterlikkuse ning humoorika esituse eest. Arvamata jäänud sõna
eest punkte maha ei võeta. Pealtvaatajate poolt etteöeldud vastuse eest arvestatakse miinuspunktid!
Vastutav kohtunik: Virve Aau
Paremusjärjestuse väljaselgitamine
Võistlusalal osalemise eest:
I koht – 20 punkti
II koht – 18 punkti
III koht – 17 punkti jne

Võistluste peakohtunik:
Hinnar Kuuder
Tel 53415772

