
Võistluspüügi juhend 

 

Võistkonnas võib olla nii mees(d) ,kui naine(d) ja „alla 56 " “ kalalised. 

„Alla 56 "“ kalalised kalibreeritakse mandaadis ja antakse üles registreerimise 

lehele. 

Osalus tasu on 5 € liige välja arvatud alla „alla 56 " “ kalalised ,kellele on üritus 

tasuta. 

Püügi ala on Peipsi järv Eesti Vabariigi justiitsdiktsiooni all oleval alal. Koht 

täpsustatakse mandaadis. 

Püügi aeg on kella 9:30 – 14:00. Aja sees on järvele minek ja järvelt tulek. 

Järvele liigutakse ainult inimese jõul. Igaüks kannab oma risti ise või veab seda 

enda järel või lükkab seda ees. 

Püügikohti ei tähistada ,kui püüdjat ei ole kohal võib koha hõivata. Füüsiline 

jõud kasutamine koha hõivamiseks on kategooriliselt keelatud. Psühholoogiliste 

ja atraktiivsete võtetega on lubatud kohta hõivata. 

Püük loetakse lõppenuks ja arvestatakse kontrollaeg kui võistkond on kogu 

kooseisuga sisenenud kaalumise alasse. Kaalumis ala tähistatakse 

Kogu saak kaalutakse kohtunike poolt taadeldut kaaluga grammi täpsusega. 

Igast kategooriast võib liikmeid olla piiramata arv. 

Arvestust peetakse iga kategooria arvestuse koefitsiendi järgi :  

Mees 1,0 X püütud kalaühikut grammides 

Naine 1,5 X püütud kalaühikut grammides 

„Alla 56 " “ 2,0 X püütud kalaühikut grammides 

Arvestus väljendub kalaühikuid grammides ühe võistkonna liikme  kohta 

keskmiselt tinggrammides . 

Näite 1 : Võistkond on nelja liikmeline koosneb isast ja emast ning kahest „alla " 

56 " “ kalalisest ; seega saame arvestada võistkonna koefitsiendiks 

((1X1)+(1X1,5) + (2X2))/(4 isikut )=1,625.Võistkonnas isa tegi tubli tulemuse 

sai pikka püügipäevaga 4 kala ,ema sai ka grokki manustamise vahel 10 kala 

,aga põhi püüdjad 25 kala . Kokku püüdis võistkond 7500 g kala ehk ühe isiku 

kohta 1875 g. Kuna võistkonna koefitsiendiks on 1,625 siis lõpp tulemuseks 

saame 3046,875 tinggrammi. 



Näide 2 : Võistkonnas üksik härra . Püüdis püügipäevaga 3 kala kogukaaluga 

3046,87 grammi. Tulemuseks 3046,87 tinggrammi. 

Kes võitis ? 

 

 

Peale kogu saagi kaalumiseks esitab võistkond kaalumiseks soovi korral 

suurima kala ja väiksema kiisa . 

Autasustatakse kolme parimat võistkonda ühe võistkonna liikme kohta tingkaalu 

järgi . Märgitakse ära suurim püütut kala ja väiksem kiisk. 

Alla 56 " kalalisi autasustatakse kuldmedaliga .  

 

 

Tegevuse käigus tekkinud küsimused lahendab kohtunike kogu ja see ei kuulu 

edasi kaebamisele. 

 


