


AJAKAVA

REEDE, 8.JUULI
16.00 – 18.00 Saabumine ja registreerimine

18.30 Juhtkonna mitmevõistlus

20.00 Jahijutud

22.00 Tants

02.00 Öörahu

LAUPÄEV, 9.JUULI
8.00 Äratus

9.00 Rivistus ja avamine, ühispildi tegemine

10.00 Mitmevõistlus, sasku, 
“Pigilindude” laskmise koolitus

10.30 “Pigilindude” laskmine
11.00 Lastele kalapüügivõistlus

Seminar “Jahinduse hetkeolukord, 
maaomanike-jahimeeste suhted”

13.00 – 14.00 Lõuna

14.00 Paarisjalgpall, avatakse laste mänguväljak, 
külla tuleb Pipi

16.00 Köievedu 

18.00 Viktoriin 

20.00 Rodeohärg

22.00 Tantsumuusika

02.00 Öörahu

PÜHAPÄEV, 10.JUULI
9.00 Äratus

10.00 Autasustamine, lõpetamine



VÕISTLUSALAD

LAUPÄEV, 11.juuniLAUPÄEV, 11.juuni

10.00 Parim kuulilaskja
Selgitatakse välja Kalamaja CUP II etapi harjutuste JP-2 ja JM-1 punktide liitmise 
teel. Võistkonna suurus 3 seeniori + 1 juunior või veteran. 
Punktiarvestus: juuniorid, veteranid, seeniorid, võistkonnad.
Autasustamine: kolm paremat juuniori, kolm paremat veterani, kolm paremat seeniori, 
kolm paremat võistkonda.

REEDE, 8.juuliREEDE, 8.juuli

18.30 Juhtkonna mitmevõistlus
Soovituslikult esindab jahiseltsi esimees. Hinnatakse teadmisi, kauguse määramist ja 
pannakse proovile jahiseltsi esindaja osavus.

20.00 Jahijutt
Võistkonna suurus 1 – 3 liiget. Jutt olgu jahindusest, õpetlik ja tõestisündinud. 

LAUPÄEV, 9.juuliLAUPÄEV, 9.juuli

10.00 Mitmevõistlus
Võistkonna surus 3 jahimeest + naine. Võisteldakse: kauguse määramises, raskuste 
vedamises, õhupüssist laskmises, küsimuste vastamises jahinduse ja varia teemadel, 
lõualuude  ja  sarvede  tundmises.  Vale  vastuse  korral  määratakse  võistkonnale 
kontrollpunktis lisaülesanne. Võistkondade paremusjärjestus selgitatakse takistusraja 
läbimise aegade järjestamisel.

10.00 Sasku
Kaardimänguvõistlus, millest osa võtva võistkonna kahe liikme vanuste summa peab 
olema 120 aastat või rohkem. 

10.30 “Pigilindude” laskmine
Võistkonna  suurus  3  seeniori  +  1  juunior  või  veteran.  Punktiarvestus:  juuniorid, 
veteranid, seeniorid, võistkonnad. NB! Iga võistleja laseb 25 märki. Laskemoon tuleb 
endal kaasa võtta või kohapeal osta (seltsidel võimalus võtta ka arvega).
Autasustamine: kolm paremat juuniori, kolm paremat veterani, kolm paremat seeniori, 
kolm paremat võistkonda.

14.00 Paarisjalgpall
Võistkonna  suurus  2  paari  ja  väravavaht.  Paar  on  omavahel  nööriga  ühendatud. 
Mänguaja kestus ja võistlusreeglid selgitatakse kohapeal. 

16.00 Köievedu 
Võistkonna suurus 5 jahimeest + kapten. Vastane valitakse loosi teel kohapeal. 



18.00 Viktoriin
Võistkonna  suurus  3  võistlejat.  Viktoriin  sisaldab  15  küsimust.  Võrdsete 
punktisummade korral esitatakse lisaküsimus. Ala paremusjärjestuse määrab kogutud 
punktide summa. 

20.00 Rodeohärg
Võistkonna  suurus  3  liiget.  Punktiarvestus:  individuaalselt  ja  võistkondlikult. 
Võistkondlik paremusjärjestus selgitatakse kolme võistleja aegade liitmise teel. 

Laagrikujunduse hindamine
Laagri kujundamiseks vajalik materjal tuleb jahiseltsil endal kaasa võtta. Kujundust 
hindab asjatundlik komisjon.

Paremusjärjestuse väljaselgitamineParemusjärjestuse väljaselgitamine

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

Jahiseltsi  osavõtutasu  200.-  EUR  tasuda  hiljemalt  01.juuliks 
Pihtla  Jahiseltsi  arveldusarvele  nr  10220017373011  SEB 
Pangas. 
Orienteeruv osavõtjate  arv  teatada  01.juuliks  Riho Mägile  tel 
53422009 või e-postiga rihomagi@hot.ee. 

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

Võistluste korraldajad: Pihtla Jahiselts ja Saare EPT Jahiselts.

mailto:rihomagi@hot.ee
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