Saaremaa jahimeeste XIX kokkutulek Kaalis
4. – 6. juuli 2008
Saarte jahimeeste XIX kokkutulek
Saarte Jahimeeste Seltsi XIX kokkutulek toimub 4. – 6. juulil Pihtla vallas Kaali külas looduskauni Kaali järve
naabruses.
Kokkutuleku korraldab Kaali jahiselts vastavalt traditsioonidele ja kinnitatud juhendile ning ajakavale.
Osavõtjaid on kokkutulekule oodata 600 – 700 jahimeest koos peredega.
Saaremaa jahimeeste XIX kokkutuleku
AJAKAVA
REEDE, 4. JUULI
16.00 – 18.00 Saabumine ja registreerimine
18.30 Juhtkonna mitmevõistlus
20.30 Saaremaa jahimees loosimine
21.00 Karaoke võistlus, tants
LAUPÄEV, 5. JUULI
8.00 Äratus
9.00 Kokkutuleku pidulik avamine
10.00 Jahimeeste mitmevõistlus
Sasko mängimine
12.30 – 13.30 Lõuna
13.00 Kõieveo meeskonna kaalumine
14.00 – 16.00 Sporting
16.00 – 19.00 Kõievedu
19.00 Viktoriin
20.00 Sangpommi tõstmine
21.00 Jahijutud
22.00 Autasustamine. Lõke, tants (ans. Galerii)
PÜHAPÄEV, 6. JUULI
8.30 Äratus
10.00 Lõpetamine, lipulangetamine.
Saaremaa jahimeeste XIX kokkutuleku juhend
Aeg ja koht: 4. – 6. juuli Pihtla vald, Kaali järve naabrus.
Korraldaja: Kaali jahiselts
Eesmärk: Selgitada välja Saaremaa jahimeeste seast aktiivsemad ja sportlikumad individuaal- ja
võistkondlikumad jahimehed. Selgitades välja võistlejad, kes esindavad saarlasi vabariiklikul kokkutulekul. Aidata
kaasa jahiseltside ja nende liikmete omavaheliste suhete tugevdamisele ja arendamisele.
Võistlusalad: juhtkonna mitmevõistlus
Karaoke võistlus
Jahimeeste mitmevõistlus
Sasko mäng
Köievedu
Sporting
Viktoriin
Sangpommi tõstmine
Jahijutud
Kuulipüssist laskmine: 14 juunil Kalamajas kl 10. Karikavõistluste raames vastavalt karikavõistluse juhendile.
Vaata kodulehelt www.sjs.ee
JUHTKONNA MITMEVÕISTLUS: Võistlevad jahiseltside esimehed.
Alad: 1) jahieksam (5 küsimust, aega 3 min), 2) jalgratta vigursõit aja peale,
3) laskekatsed õhupüssist (3 lasku).
SAAREMAA JAHIMEES LOOSIMINE: Loositakse välja Saaremaa jahimees 2007. I koht - kombineeritud
jahipüss, II koht – seljakott, III koht – jahinuga.
KARAOKE VÕISTLUS: Jahiseltsist astuvad üles üksikesinejad või kollektiiv. Paremusjärjestuse selgitab välja
esinejaid hindav komisjon.
JAHIMEESTE MITMEVÕISTLUS: Igas võistkonnas 3 meest ja 1 naine, igast jahseltsist üks võistkond.
Alad: 1) jahiloa avamine ja nimekirja koostamine (pliiats on naise käes).
2) Küsimustele vastamine
3) Looma vanuse hindamine hammaste järgi.
4) Laskekauguste hindamine silma järgi.
5) Jahisaagi vedamine.
6) Õhupüssist laskmine.
7) Järve ületamine ujuvvahendil.
8) Jahiloa sulgemine finišis.
Kogu tegevus toimub 1,7 km takistusrajal aja peale. Iga vale vastus või eksimus toob kaasa 1 lisaminuti.

KÖIEVEDU:
Võistkonna suurus 600 kg +/- 20 kg. Vastane valitakse loosi teel kohapeal.
SPORTING:
Võistlus viiakse läbi vastavuses võistlusmäärustikuga. Laskmine toimub sileraudsest jahipüssist haavlilaenguga.
Võistkonna suuruseks 2 laskurit. Võistkonna arvesse läheb mõlema võistleja poolt kogutud tulemuste summa.
Proovilaske ei ole. Harjutus 15 märki.
Võistkonnal kaasa võtta oma jahipüssid – kaliiber 12.
VIKTORIIN:
Võistkonnas 3 võistlejat. Viktoriin sisaldab 15 küsimust. Võrdsete punktisummade korral esitatakse lisaküsimus.
Ala paremuse määrab enim punkte kogunud võistkond.
JAHIJUTUD:
Üles võivad astuda nii üksikesinejad kui ka kollektiivne võistkond. Esinemisaeg 5 minutit võistleja (võistkonna)
kohta.
Paremusjärjestuse selgitab välja esinejaid hindav komisjon.
SASKO MÄNG: Võistlevad igast jahiseltsist 2 meest kogu vanusega 120 a. või üle.
MÄNGUD NAISTELE JA LASTELE:
Mängud organiseerib vastav toimkond, kes määrab läbiviidavad alad kohapeal.
TELKLAAGRI KUJUNDUS VÕISTLUS:
Laagri ehitamiseks ja kujundamiseks vajalik materjal tuleb ise kaasa võtta. Kaunilt kujundatud laagrit hindab
asjatundlik komisjon laagri avamisest kuni laagri lõpetamiseni.
PAREMUSJÄRJESTUSE VÄLJASELGITAMISE PUNKTIARVESTUS:
Kavas olnud alavõit annab:
1. koht – 20 punkti
2. koht – 18 punkti
3. koht – 17 punkti
4. koht – 16 punkti
5. koht – 15 punkti
Võistluse üldvõitja ja paremusjärjestus selgitatakse kavas olnud aladelt enim punkte kogunud võistkondade
punktisummade alusel.
Seltside osavõtutasu 2500 krooni tasuda hiljemalt 20. juuniks 2008 Kaali jahiseltsi kontole 112 005 4045
Hansapangas (selgitus – kokkutulek). Samuti soovime teada orienteeruva osavõtjate arvu, mida on võimalik teha
telefonidel 5669 2014 Jaanus Kuusk või 5664 5357 Andrus Lopp.
NB! Kokkutulekust saavad osa võtta kõik Saare maakonna jahiseltsid, kes on eelnevalt tasunud osavõtu tasu.
KOHTUMISENI KAALIS 

