
	  

	   	  

 
Üleriigiline kalapüügivõistlus – Kalake  

reeglid 2014 

1. Eesmärk 
Võistluse Üleriigiline kalapüügivõistlus – Kalake (edaspidi nimetatud „Võistlus”) 
eesmärk on populariseerida kalasporti ja kalapüüki kui tervislikku ja toitvat vaba 
aja veetmise võimalust. Võistlus on olemuselt rahvalik õngitsemisvõistlus, kus 
osaleda võib igaüks.  
 
2. Osavõtjad, osalustasu ja pealtvaatajad 
Osaleda võivad kõik soovijad, kes on tasunud vastavalt kehtivale riiklikule korrale 
harrastuspüügiõiguse tasu.  
Vaata tariife Keskkonnaministeeriumi veebilehe www.envir.ee vastaval alamlehel: 
Valdkonnad-Kalandus-Harrastuspüük. 
Võistlusel osalemine on osavõtumaksuta ehk tasuta, igale osalejale antakse 
võistluse rinnamärk.  
Pealtvaatajatele ja publikule on pääs võistluse territooriumile ehk toidukultuuri 
festivalile Hea Toidu Festival – Grillfest tasuta. 
 
3. Võistluspaik 
Võistlus toimub laupäeval, 07.06.2014, Hea Toidu Festival – Grillfest territooriumil, 
Pärnus, Vallikääru aasal, Vallikraavis, algusega kell 13.00. Vaata festivali infot siit. 
 
4. Võistluse tingimused 
Püüda võib ainult lihtkäsiõngega (rulli või kettata ritv, pikkus määramata). 
Püüda võib kõiki kalu, kuid mitte alamõõdulisi. 
Püüda võib korraga ühe püügivahendiga. 
Püüda võib ainult tähistatud võistlusalas kaldalt, iga võistleja oma võistluspaigas.  
Võistlusi juhib kohtunik vastavate signaalidega, mida tutvustatakse enne võistluste 
algust.  
 
5. Registreerimine 
Võistlusele osalemiseks registreerimine toimub võistluse korralduspartneri Jahipaun 
veebilehel www.jahipaun.ee. Võistlejate nimed avaldatakse nii Jahipauna kui ka 
võistluse kodulehel http://kalake.grillfest.ee.  

6. Võistluse ajakava 
13.00 – võistlejate pidulik rivistus E-Piima juustulaval 
13.30 – võistluspüügi algus tähistatud võistluspaikades 
16.30 – võistluse lõpp, kogunemine Jahipauna platsil ja kalade kaalumine 
17.30 – võitjate autasustamine festivali E-Piima juustulaval 
 



	  

	   	  

7. Võitjate selgitamine 
Individuaalse paremusjärjestuse määrab kalade kogukaal. 
Kui kalade kaal on võrdne, otsustab paremuse enim püütud kalade arv. 
 
8. Autasustamine ja auhinnad 
Autasustamine toimub kell 17.30 festivali E-Piima juustulaval.  
Autasustatakse kolme paremat vastava koha diplomi ja auhinnaga. 
Diplomid ja eriauhinnad antakse parimale noorele (kuni 18 a) võistlejale, parimale 
nais- ja meesvõistlejale. 
Peaauhinna ja muud auhinnad on võistluse korralduspartneri AS Jahipaun poolt.  
Võistluse tulemused avaldatakse võistlusele järgneval tööpäeval edetabeli vormis 
võistluse kodulehel kalake.grillfest.ee.   
 
9. Võistlustulemuste tühistamine 
Võistlustulemused tühistatakse kalapüügieeskirjade rikkumise korral, juhul kui 
võistleja astus ilma kohtuniku loata kontakti kõrvaliste isikutega, juhul kui võistleja 
esitas kaalumiseks mitte tema poolt püütud või varem püütud kalu. 
 
10. Protestid 
Kõik kaebused tuleb esitada peakohtunikule suuliselt võistluse ajal või kohe peale 
võistluse lõppu. 
Otsused võtab vastu peakohtunik konsulteerides enne asjaosalistega. 
Peakohtunik peab oma otsust põhjendama. 
 
11. Võistluse korraldamine ja juhtimine 
Võistluse korraldajateks on AS Jahipaun koostöös toidukultuuri festivali 
korraldajaga MTÜ Toidukultuuri festival. 
Võitlust juhib peakohtunik Sven Taal (Jahipaun), kes selgitab kohapeal enne 
võistluse algust veelkord võistlusjuhendit, lahendab protestid ja võitluse käigus 
tekkinud küsimused. 
 
12. Turvalisus ja hea tava 
Võistluste korraldaja soovitab täita kõiki ohutusnõudeid ning järgida enda ja 
kaasvõistlejate ohutuse huvides häid tavasid. 
 
13. Reeglite kinnitamine ja muutmine 
Reeglid on koostanud ja kinnitanud võistluse peakohtunik Sven Taal (56272600, 
kalake@grillfest.ee või sven@jahipaun.ee).  
 
Võistluse reegleid võib muuta võistluste korraldaja, kes teatab sellest võistluste ja 
festivali kodulehel kalake.grillfest.ee ja www.grillfest.ee ning Eesti Grilliportaalis 
www.grilliportaal.ee uudistelehel. 
 
 



	  

	   	  

14. Koostöösoovid 
Kui soovite teha reklaamialast või muud koostööd kalapüügivõistlusega, siis saatke 
e-mail aadressile kalake@grillfest.ee või helistage 5043000. 
 
15. Festivali sisekorraeeskirjad 
Võistlused toimuvad toidukultuuri festivali Hea Toidu Festival – Grillfest 
territooriuumil, seega on festivali sisekorraeeskirjad kohustuslikuks täitmiseks 
kõikidele võistlejatele ja võistluse publikule. Sisekorraeeskirjad asuvad festivali 
kodulehel ja festivali infopunktis. 
 
Toidukultuuri festivali Hea Toidu Festival – Grillfest kodulehele pääseb siit 

 

	  


