Lugupeetud metsamehest kalapüügi huviline.

Jätkaksime pikka sunnitud pausi traditsioonilist talvist jää pealt kala püüdmise
mõõduvõtmist.
Oodatud on kõik huvilised, kes metsaga või eestimaise puiduga hetkel seotud või
olid kunagi seotud , või kavatsed kuidagi sellega siduda .
Mõõduvõtt toimub 27 veebruaril 2022 a Peipsi järvel.
Kogunemine Kodavere kirikla tagumises parklas algusega kell 9:30.
Püügiaeg on ligi kaudu 4,0 tundi koos järvele minekuga ja järvelt tulekuga.
Mõõduvõtt on võistkondlik. Liikmete arv võistkonnas ei ole piiratud.
Kala püüda võib iga liige kuni kolme õngpüünisega omal valikul mis on lubatud
harrastuspüügi õigusega .
Selleks ,et võistelda pea olema lunastatud harrastuspüügi õigus seadusega
ettenähtud korras .

Õngpüünised on: spinning, vedel, sikut, lendõng, põhjaõng (krunda, tonka),
und, käsiõng ja lihtkäsiõng.
Harrastuspüügiõigusega on lubatud kasutada ka akvalangi.
Selleks ,et võistelda pea olema lunastatud harrastuspüügi õigus seadusega
ettenähtud korras .
Harrastuspüügiõiguse tasu 2022. aastal on järgmine
24 tundi – 1 euro;
7 päeva – 3 eurot;
182 päeva (pool aastat) – 13 eurot;
365 päeva (aasta) – 20 eurot.

NB! Ostetud aastane luba kehtib 365 päeva. Näiteks 13.10.2015 kell 09:42
ostetud aastane luba kehtib kuni 12.10.2016 kella 09:42-ni.
Probleemide korral helista 611 8000 või saada kiri aadressil: info@pilet.ee
Tasuta püügiõigus
A

Püügiõiguse eest ei pea tasuma (sulgused soodustust tõendav dokument):
•
•

•
•
•

alla 16-aastased õpilased (õpilaspilet);
pensionärid (pensionitunnistus);

õigusvastaselt represseeritud isikud ja represseerituga võrdsustatud isikud
(represseeritu tunnistus);
puudega isikud (puude raskusastet ja kestust tõendav dokument);
osalise või puuduva töövõimega isikud (osalist või puuduvat töövõimet
tõendav dokument).

1. Ostmine veebilehel pilet.ee
Püügiõiguse eest maksmisel internetis tuleb minna lehele www.pilet.ee ning
täita harrastuspüügiõiguse maksekorraldus. Tasuda saab internetipanga teel
(Eesti pangafiliaalid) ja krediitkaardiga.Internetist ostmisel saab määrata ka
püügiõiguse kehtivuse alguse kuupäeva kui soovitakse püügiõiguse tekkimist
ostmise kuupäevast hiljem (kuni 70 päeva ostmise kuupäevast arvates).
Välismaalased, kellel puudub Eesti isikukood, peavad sisestama oma sünniaja
koodina 0aakkpp0000 (aa-sünniaasta, kk-sünnikuu, pp-sünnikuupäev). Näiteks
kui taotleja sünniaeg on 09.06.1982, tuleb sisestada kood kujul 08206090000

2. Ostmine mobiilimaksega
Mobiilimakse töötab ainult Telia, Elisa või Tele2 võrgus (ka nende operaatorite
kõnekaartidega). Mobiiltelefoniga ostes lisandub teenustasu 0,32 € 1 päeva ja
0,51 € teiste perioodide tasule. Mobiilimaksega tasumisel tuleb sisestada
mobiiltelefonil vastav numbrikombinatsioon ning helistada (mitte saata
sõnumina!).
Kehtivus

Hind

Hind koos
sõnumiga

Helistamise kood

24h

1.00 €

1.32 €

1322*400*isikukood

1 nädal

3.00 €

3.51 €

1322*401*isikukood

6 kuud

13.00 €

13.51 €

1322*402*isikukood

12 kuud

20.00 €

20.51 €

1322*403*isikukood
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Välismaalased, kellel puudub Eesti isikukood, peavad sisestama oma sünniaja
koodina 0aakkpp0000 (aa-sünniaasta, kk-sünnikuu, pp-sünnikuupäev). Näiteks
kui taotleja sünniaeg on 09.06.1982, tuleb sisestada kood kujul 08206090000

Püügil peab jälgima lubatud alamõõte ja koguseid mis on kehtestatud alates
01.01.2021 .
Sellel päeval võimalikud püütavate kalade kogused ja alammõõdud mis on
seadusega lubatud ja lähevad tulemuse arvestamisel arvesse.

Alates 01.01.2021 on harrastuskalapüügil õngpüünistega keelatud ühel isikul
püüda ühes ööpäevas järgmisi kalaliike rohkem, kui:
5 haugi;
5 koha;
15 latikat;
15 kg ahvenat.
Alamõõdud
Kalaliik

L,
Veeala, kus alammõõt kehtib
cm

Angerjas

55

Võrtsjärves, Peipsi, Pihkva ja Lämmijärves

Haug

45

kõigis veekogudes

46

Välja arvatud Võrtsjärves, ülejäänud veekogudes,
sh meres

Latikas

35

Peipsi, Pihkva, Lämmijärves, Emajões ja Väikeses Emajões

Luts

40

kõigis veekogudes

Siig

40

Peipsi, Pihkva ja Lämmijärves, siseveekogudes

Koha

L tähistab kala pikkus ninamiku tipust (suu suletud) kuni sabauime lõpuni.
Alates 1. jaanuarist 2021 kehtib vaid üks alammõõt.
Tegemist on Eesti Vabariigi piiriveekoguga
Järvele minnes peab olema kogu võistkond registreeritud PPA –s ja järvelt
tuleku järel maha registreerima.

C

Kodaverele lähimad kordonid on Varnja kordon 3331690 ja Mustvee
kordon

3331670

Võistluspüügi juhend

Võistkonnas võib olla nii mees(d) ,kui naine(d) ja „alla 1,42 m “ kalalised.
„Alla 1,42 m“ kalalised kalibreeritakse mandaadis ja antakse üles registreerimise
lehele.
Osalus tasu on 5 € liige välja arvatud alla „alla 1,42 m. “ 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
„alla1,42 m “ 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 "
1,42 m “ 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
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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 ?
Kui juhtub olema sama väärse kaaluga ,siis määratakse võitja võistkonna kala
keskmise kaalu järgi. Võidab suurima keskmise kaaluga võistkond
Peale kogu saagi kaalumiseks esitab võistkond kaalumiseks soovi korral
suurima aasta 2022 kala ja väiksema kiisa .

Autasustatakse kolme parimat võistkonda ühe võistkonna liikme kohta tingkaalu
järgi . Märgitakse ära suurim püütut aasta 2022 kala ja väiksem kiisk.
Alla 1,42 m kalalisi autasustatakse meenega .

Tegevuse käigus tekkinud küsimused lahendab kohtunike kogu ja see ei kuulu
edasi kaebamisele.
Eelregistreerimisel palun märkida väikse osaleja vanus.

Eelregistreerimine: Koit.Kraav@rmk.ee telefon 5142297 hiljemalt 22.02.2022 a.
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