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SAARTE JAHIMEESTE XXVI KOKKUTULEKU 
AJAKAVA

Reede 01.  juuli 2016

15.00-18.00 Osavõtjate saabumine, registreerimine, laagriplatsil majutamine

19.00 Juhtkonna mitmevõistlus

20.00 Köievedu

21.00 Pidulik õhtusöök jahiseltside esindajatele

22.00 Tantsuks ansambel

02.00 Öörahu

 Juhtkonna mitmevõistluse, köieveo, kuulilaskmise ja sportingu autasustamine toimub 
ansambli vaheajal.

Laupäev 02. juuli 2016

05.30-08.00 Kalapüük

08.00 Äratus

09.00 Kokkutuleku pidulik avamine, lipu heiskamine, sõnavõtud

10.00 Jahimeeste mitmevõistlus, rannavõrkpall, sasku

10.00-21.00 Laagrikujunduse võistlus

13.00-14.00 LÕUNA

14.00 Vibulaskmise võistlus, kokandusvõistlus

18.00 Viktoriin

20.00 Jahijutud

22.00 Tantsuks ansambel

02.00 Öörahu

 Mängud naistele ja lastele kogu päeva vältel

 Autasustamine ja üldvõitja väljaselgitamine toimub ansambli vaheajal.

Pühapäev 03. juuli 2016

09.00 Äratus

10.00 Kokkutuleku pidulik lõpetamine, lipu langetamine.

 Kuulilaskmine ja sporting toimuvad Kalamajas 04.06.2016

Võimalus majutuse broneerimiseks Vanatoa Turismitalus
www.vanatoa.ee
info@vanatoa.ee
55587494

mailto:info@vanatoa.ee
http://www.vanatoa.ee/


SAARTE JAHIMEESTE XXVI KOKKUTULEKU JUHEND

Eesmärk: 
1. Välja selgitada Saarte jahimeeste seast aktiivsemad ja sportlikumad individuaal ja võistkondlikud 

jahimehed. 

2. Aidata kaasa jahiseltside ja nende liikmete omavaheliste suhete tugevdamisele.

Võistlusalad: 
 Juhtkonna mitmevõistlus
 Köievedu
 Kalapüük
 Jahimeeste mitmevõistlus
 Rannavõrkpall
 Sasku
 Vibulaskmise võistlus
 Kokandusvõistlus
 Viktoriin
 Jahijutud
 Laskmine (kuulipüss)
 Laskmine (sporting)
 Laagri kujundamine

Seltside osavõtutasu 270€ palume tasuda hiljemalt 20. juuniks 2016 Muhu Jahiseltsi kontole:
EE392200221021815037 Swedbank. Selgituseks „kokkutuleku osavõtutasu“. 
Lõunasöögist osavõtjate arv teatada hiljemalt 20.juuniks 2016 e-mailile: muhu@espak.ee 
Info: Heinart – 5068638
        Urmas – 5213330 

TEGEVUSKAVA

Reede 01. juuli

19.00 Juhtkonna mitmevõistlus. Võistkonnas on üks liige, kes on jahiseltsi juhatusest. Võistlus
koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast. Juhtkonna võistluse tulemus määrab edasise 
võistlusjärjekorra. 

20.00 Köievedu. Vastaseks sõiduk. Võistkonna suurus: 5 võistlejat + kapten. Võistlustingimused
selguvad kohapeal. 

Laupäev 02. juuli

05.30-08.00 Kalapüügi võistlus. Võistkonnas on igast jahiseltsist üks esindaja. Kalapüük toimub 
Koguva sadamas. Püüda on lubatud ühe konksuga lihtkäsiõngega, abivahendiks on kahv.
Võistlustingimused selguvad kohapeal.

10.00 Jahimeeste mitmevõistlus. Võistkonna suurus: 3 võistlejat. Võistlustingimused selguvad
kohapeal.

mailto:muhu@espak.ee


10.00 Sasku. Iga selts võib välja panna ühe võistkonna (vanusepiiranguta). Võistlustingimused 
selguvad kohapeal peale võistkondade registreerimist. Sasku reeglitega võimalik tutvuda 
www.saaremang.ee kodulehel.

10.00 Rannavõrkpall. Võistkonna suurus: 2 liiget. Mängitakse üks geim 15 punktini, 8 punkti 
pealt pooltevahetus. Mängitakse rannavolle reeglite järgi.

10.00-21.00 Laagrikujunduse võistlus. Hinnatakse laagriplatsi kujundust ja korda. Laagreid hindab 
asjatundlik komisjon. 

14.00 Vibulaskmise võistlus. Võistkonna suurus: 2 paremakäelist liiget igast jahiseltsist. 
Lastakse 10 meetri kauguselt nelja erineva raskusastmega märki. Iga märklehte lastakse 
kolme noolega. Enne võistlema asumist toimub instruktaaž ja ohutusreeglite tutvustamine.
Enne punktidele võistlema asumist on võimalus lasta kolm harjutusnoolt. 

14.00 Kokandusvõistlus. Iga jahiselts on esindatud ühe võistkonnaga, milles võib olla kuni 
kaks liiget. Võistlus toimub vabas õhus, laagrite juures. Tooraine (metssea karree) 
antakse korraldajate poolt. Toidu valmistamise, maitsestamise ja serveerimise vahendid 
võtavad võistkonnad ise kaasa. Kell 17.00 fooliumiga kaetud võistlustoitude esitamine 
žüriile. 

18.00 Viktoriin. Võistkonna suurus: 3 liiget. Viktoriinis 15 küsimust. Iga õige vastus annab 2 
punkti. Võrdsete punktisummade korral esitatakse lisaküsimus.

20.00 Jahijutud. Jahijutu esitab igast jahiseltsist üks esindaja. Etteaste pikkus kuni 5 minutit. 
Paremusjärjestuse selgitab välja esinejaid hindav komisjon.

Mängud naistele ja lastele organiseerib vastav toimkond, kes määrab läbiviidavad alad kohapeal.
Võrdsete tulemuste korral saab määravaks juhtkonna mitmevõistluse tulemus!

NÄHTAVATE JOOBETUNNUSTEGA ISIKUID VÕISTLEMA EI LUBATA!

http://www.saaremang.ee/

