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Kunglas



AJAKAVA

REEDE, 25.JUULI
16.00 – 18.00 Saabumine ja registreerimine

18.30 Kokkutuleku avamine

19.00 Juhtkonna mitmevõistlus

19.30 Hundisilla talu nimeline köieveo võistlus

21.00 S-Link OÜ nimeline lauluvõistlus “Küti visioon”

02.00 Öörahu

LAUPÄEV, 26.JUULI
6.00 – 9.00 Arti Plekk OÜ nimeline kalapüügivõistlus

10.00 Kalma Ehitus OÜ nimeline mitmevõistlus, 
Aivi Silts hambaravi nimeline sasku,
Artemis Trading OÜ nimeline sporting, 
Saarte Tehnika OÜ nimeline kombineeritud 
pimevõrkpall

11.00 – 12.00 Küti Äri OÜ nimeline laagrikujunduse võistlus

13.00 – 14.00 Lõuna

13.00 – 16.00 Saare Uluk OÜ nimeline kokandusvõistlus

14.30 Vestlusring “Jahimeeste ja maaomanike suhted uue 
jahiseaduse valguses”
Jahikoerte töö demonstratsioon

16.00 Javikar OÜ nimeline viktoriin 

18.00 Paios OÜ nimeline sangpommi tõstmise võistlus

21.00 Autasustamine

22.00 Tantsumuusika

02.00 Öörahu

PÜHAPÄEV, 27.JUULI
9.00 Äratus

10.00 Kokkutuleku lõpetamine, lipu langetamine



VÕISTLUSALAD

LAUPÄEV, 28.juuniLAUPÄEV, 28.juuni

10.00 Kuulilaskmise võistlus
Selgitatakse välja Kalamaja CUP II etapi harjutuse VSS tulemuste põhjal. Võistkonna suurus 3 
seeniori + 1 juunior, veteran või naine. 
Autasustatakse kolme paremat võistkonda.

Vastutav võistlusala kohtunik: Kalev Kuusk

REEDE, 25.juuliREEDE, 25.juuli

19.00 Juhtkonna mitmevõistlus
Osaleja seltsi esimees või juhatuse liige.
Seltsi esimees ja juhatuse liikmed teavad ja oskavad kõike. On vaja kindlat kätt, täpset silma ja 
teravat mõistust.
Orienteeruv kestvus 1h30min

Vastutav võistlusala kohtunik: Kalev Päästel 

19.30 Hundisilla talu nimeline köieveo võistlus
Võistkonna suuruseks on 6 sportlast (5+1) + kapten; reservi võib kasutada iga tõmbe järel. 

Tingimused: 
•võistlus toimub muruväljakul, veetakse jämeda köiega; 
•köit veetakse ilma kinnasteta; 
•nõutud on siledapõhjalised ilma kontsadeta sportjalatsid; 
•võistlustel ei ole lubatud kasutada jalgpallisaapaid, orienteerumisjalatseid, naelikuid ja kontsa-
ga jalatseid sh tõstesaapaid. 

Läbiviimise kord:
•võistlusalasse (koridori) kutsutud võistkonnad rivistuvad ja tervitavad; 
•tähistatud võistlusalas võivad viibida vedav koosseis + kapten; 
•pinnasesse on keelatud teha jala kohti; 
•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”, annab kapten märku võistkonna valmisolekust; 
•kui võistkonnad ei lase kohtunikul köit fikseerida, antakse käsklus “köis maha” , mille peale 
asetavad võistkonnad köie maha, tõmmet alustatakse uuesti; 
•pärast kohtuniku vilet alustavad võistkonnad vedu, köit ei tohi lapata; 
•tõmbe ajal on keelatud istuda maas; 
•pärast tõmbe võitu tähistavat vilet on võistkondadel keelatud köie lahti laskmine; 
•pärast tõmmet vahetatakse pooled, seisul 1: 1 pool loositakse (valib loosi võitnud võistkond); 
•kohtumised toimuvad 3-st parem. Kohtumise parem on tõmmetega 2:0 , 2:1 saavutanud võist-
kond; 
•kohtumise lõpus tunnustatakse vastasvõistkonda hüüdega - “elagu”. 

Osavõtjate kohustused:
Võistlustel peavad osavõtjad käituma korrektselt ja viisakalt



Võistlusalas on keelatud tarbida alkoholi ja tubakatooteid ning võtta võistlustest osa ilmsete joo-
betunnustega võistlejal. 

Nimetatud reeglite eiramise korral on võistluste korraldajal/kohtunikel õigus võistleja või võist-
kond võistlustelt diskvalifitseerida. 

Vastutav võistlusala kohtunik: Jaan Nõgu

21.00 S-Link OÜ nimeline lauluvõistlus “Küti visioon”
Saaremaa Jahimeeste kokkutulekul saab toimuma enneolematu lauluvõistlus Jahivisioon. Jahi-
visiooni teemaks on „Küti visioon“. Laulu esitamisel hinnatakse humoorikust, lavastust, kostüü-
me, päevakajalisust ja muud teiepoolt pakutavat silmailu. Teadupärast on jahimeestest palju 
anekdoote ja väljamõeldud tõsilugusid. Palju on veel välja mõtlemata ning sel aastal on just teil, 
jahiseltsidel, uudne võimalus jahimehed ajalukku laulda. Me ei saa lubada, et Jahivisiooni või-
duga saate järgmisel aastal Eurovisiooni lavale. Me saame aga garanteerida parimatele auhi-
nnad ja hääd punktid. Pead tööle! Ja ärge öelge, et teil pole kogu asjast oma nägemust. See oleks 
habemega nali

Vastutav võistlusala kohtunik: Mae Nõu

LAUPÄEV, 26.juuliLAUPÄEV, 26.juuli

6.00 – 9.00 Arti Plekk OÜ nimeline kalapüügivõistlus
1.Algus kell  6.00
2.Kalade kaalumine alates 08.30 - 9.30
3.Iga võistlev jahiselts paneb välja 2 võistlejat ja 1paadi.
4.Võistlejad peavad omama Eesti Vabariigis kehtivat kalapüügiõigust.
5.Püügivahendiks on spinning, abivahendiks kahv.
6.Püük toimub paadist, igas paadis 2 erineva seltsi võistlejat ( võistlejad paigutatakse paatidesse 
avamisel toimuva loosijärjekorra alusel).
7.Keelatud on kasutada elussööta
8.Iga võistlusel väljapüütud haug annab ühe punkti ja iga 100 grammi annab 1 punkti. Arvesse 
läheb ka ahven, mille iga väljapüütud ühik annab samuti ühe punkti. Ahvena puhul kaalu ei 
arvestata.
9.Kaalumisele läheb ainult haug (alammõõt 45cm saba otsani)
10.Kõik võistlejad on merel omal vastutusel ja oma päästevestidega.
11.Võistlejad on kohustatud järgima kehtivaid kalapüügieeskirju.
12.Keelatud on kaalumisele esitada mitte võistleja poolt püütud või ka varem püütud kalu. 
(Kontrolliks on paatides erinevate seltside võistlejad)
13.Paatkonnad komplekteerib võistluste kohtunik.
14.Korraldajatel on õigus muuta võistlustingimusi.

Vastutav võistlusala kohtunik: Aare Varipuu ja Tiit Laurits

10.00 Kalma Ehitus OÜ nimeline mitmevõistlus
Võistkonna suuruseks on 3 inimest. Läbida tuleb takistusriba, mille käigus tuleb tegevuspunkti-
des 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 võistlusala kohtunik: Marek Tänav

10.00 Aivi Silts hambaravi nimeline 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 võistlusala kohtunik: Vilmar Rei

10.30 Artemis Trading OÜ nimeline pigilindude ehk CSP laskmine
Lastakse vastavalt Fitasc CSP võistusreeglitele. Võistlejaid 2+1 (2 seeniori + 1 juunior, veteran 
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.
Kohapela võimalus osta laskemoona.

Vastutav võistlusala kohtunik: Kaupo Vallik

10.30 Saarte Tehnika OÜ nimeline kombineeritud pimevõrkpall 
Võistkonna suurus 4 inimest.
Mängitakse kaetud võrguga. Mäng toimub 21 punktini ja 10-lt punktilt poolte vahetus. Järg-
misesse vooru pääsevad iga mängu võitjad. Kaotajad selgitavad paremusjärjestuse nooleviske 
tulemuste põhjal.

Vastutav võistlusala kohtunik: Andres Maripuu

11.00 – 12.00 Küti Äri OÜ nimeline laagrikujunduse võistlus
Hinnatakse laagriplatsi kujundust ja korda.

Vastutav võistlusala kohtunik: Kalev Kuusk

13.00 Saare Uluk OÜ nimeline kokandusvõistlus
Taust
Võistlustoitude esitlemine ja hindamine toimub vastavalt loositud (järjekorra) nu-
mbritele. Kokandusvõistlus toimub vabas õhus, laagrite juures selleks eraldatud paigas (koh-
tunikel võimalus selgelt määratleda võistlusel osaleva võistkonna liikmete tegevus).

Kirjeldus
•Küpsetatakse (grillitakse, suitsutatakse, keedetakse, aurutatakse, praetakse jne) korralda-
jate poolt võistlejatele võistluspäeval kell. 13.00 üle antud Saare Uluki metssea kaelakar-
bonaad ( kõigile võistlejatele antakse sama tooraine).
•Kokandusvõistluse teema on „Väärtusta saarte ulukite liha Kungla maadel“.
•Lubatud on kasutada kõiki toidu valmistamise viise, nagu lõkkel või sütel küpsetamine, 
hautamine, praadimine, keetmine, aurutamine, grillimine ja suitsutamine. Lubatud on kasu-



tada 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 esitle-
mise järjekord. Selleks saab iga võistkond (võistkonna suurus on kuni 3 inimest, üks võist-
konna liige peab olema naisterahvas), numbri, mille ülemisel osal on võistlustoidu esitlemise 
kellaaeg ( esitletakse peatelgi all selleks määratletud alas alates kell. 16.00 ). Selleks kel-
laajaks 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 kirjuta-
takse kuni neljal real trükitähtedega võistkonna number, võistlustoidu nimi ja lühidalt val-
mistusviis. 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. Pärast võistlust avalda-
takse kõikide võistlustoitude fotod SJS kodulehel.

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 eriauhi-
ndade andmine.

Vastutav võistlusala kohtunik: Kaido Kaasik

14.30 Jahikoerte töö demonstratsioon
Võimalus jälgida labradori retriiveri praktilist tööd, jäljendades pardijahti. Jahipüssi laskudega 
tabatakse mõned "linnud",  misjärel  koer peab need leidma ja ära tooma. Osa "linde" on ka 
eelnevalt tabatud ning koera ülesanne on need koostöös "jahimehega" üles leida ja ära tuua. 
Osaleda on lubanud ka Koit Latik Hannoveri verekoeraga, kes näitab koera tööd metssea jälje 
peal. Koerte tööd kommenteeritakse jooksvalt.

Korraldaja: Rain Kallas

16.00 Javikar OÜ nimeline viktoriin
Võistkonna suurus 3 võistlejat. Viktoriin sisaldab 15 küsimust. Võrdsete punktisummade korral 
esitatakse lisaküsimus. Ala paremusjärjestuse määrab kogutud punktide summa. 

Vastutav võistlusala kohtunik: Arvi Liik

18.00 Paios OÜ nimeline sangpommi tõstmise võistlus



Tõstetakse 24 kg sangpommi aja peale 1 minuti jooksul. Võistkonnas on 2 liiget ning mõlema 
võistleja tulemused liidetakse. Võrdsete tulemuste korral (esikolmiku puhul) tõstetakse vasaku 
(nõrgema käega) poole minuti jooksul ja tulemused liidetakse. 
Võitjaks osutub võistkond, kes tõstab pommi kõige rohkem. Täpsem tehnika näidatakse ära 
kohapeal.

Vastutav võistlusala kohtunik: Kaupo Vallik

Paremusjärjestuse väljaselgitamineParemusjärjestuse väljaselgitamine

Võistlusalal osalemise eest:
I koht – 20 punkti
II koht – 18 punkti 
III koht – 17 punkti
Jne

Võistluste peakohtunik Kalev Kuusk 

Jahiseltsi osavõtutasu:
Tasudes enne 01.juulit 270.- EUR
Alates 01.juulist 300.- EUR
Tasu kanda Laimjala Jahiseltsi arveldusarvele nr EE112200221021884314.
Orienteeruv osavõtjate arv teatada 18.juuliks Saarte Jahimeeste Seltsile tel 51987169 Ilmo või 
5233947 Ive, e-post selts@sjs.ee.

Võistluste toimumise ja aegade osas võib tulla täpsustavat informatsiooni korraldajate poolt.

Võistluste korraldajad: Laimjala Jahiselts ja Valjala Jahimeeste Selts

ASUKOHT


