
Tallinna Kalaspordi Klubi lahtised meistrivõistlused spinninguga kalapüügis ja spinningu 

kahevõistluses 

13. septembril 2014 Paunküla veehoidlal 

Juhend 

1. Võistlused toimuvad Paunküla veehoidlal ja veehoidla kaldal asuvas kalaspordibaasis. 

Kogunemine, võistluste algus ja lõpp, paatide veeskamine, samuti kaalumine ja autasustamine 

on veehoidla kaldal kalaspordi baasis. 

2. Püütavate kaladena lähevad arvesse ahven, koha ja haug. Arvestus on individuaalne. 

Paremuse määramisel arvestatakse püütud mõõduliste kalade massi. 

3. Püük toimub ainult võistlusteks registreeritud, nummerdatud paatidest. Paadis tohib püügi 

ajal viibida ainult üks võistleja.  Kasutada võib elektrimootorit. Mistahes muu paadimootori 

või purje kasutamine on keelatud.  

4. Korraga võib kasutada ühte spinningut, püügiks valmis spinningute arv paadis pole piiratud.  

5. Püük peab toimuma heitetehnikat kasutades. Järelevedamine ehk trollimine ja landi ridva 

otsast otse allalaskmine pole lubatud. Kala paati tõstmiseks võib kasutada kahva. Kasutada 

võib ainult tehissöötasid: kalade, kalatükkide, usside, tõukude, putukate jne. kasutamine ja 

lantidele lisamine on keelatud.  

6. Võib kasutada lisaraskust, kuid rakendusel võib olla ainult üks lant, mis võib olla varustatud 

kuni kolme ühe- kahe- või kolmeharulise konksuga.  

7. Võistlejad peavad omama harrastusliku kalapüügi õigust.  

8. Kaalumisele suunduvad võistlejad otse paadist. Enne võistluse algust toimub vajadusel 

paatide kontroll ja paadis ei tohi olla ühtegi kala, ega muid looduslikke kalasöötasid.  

9. Võistleja diskvalifitseeritakse juhul kui ta esitab kaalumisele alamõõdulise haugi või koha, ei 

oma harrastusliku kalapüügi õigust, hilineb randumisega, viivitab tarbetult kaalumisele 

minekuga või esitab kaalumisele kala mis ei ole püütud tema enda poolt võistluste ajal 

spinninguga, kasutades heitetehnikat.  

10. Võistluspüügi ajal ei tohi ilma hädavajaduseta ükski paat randuda ega ligineda teisele paadile 

lähemale kui 50m.  

11. Spinninguga kalapüügi võistluse meeste ja naiste arvestuse kolme edukamat autasustatakse. 

12. Täpsusheidete võistlus korraldatakse stardipaiga vahetus läheduses pärast kalapüügivõistluse 

kaalumise lõppu. Võisteldakse täpsusheidetes Arenbergi märkväljakule kasutades mistahes 

spinningut ja korraldajate antavat 7,5 grammist heitekeha. Heidetakse järgmistelt kaugustelt 

ja järgmises järjekorras: 10 m – pendelheide alt, 12m – pendelheide paremalt, 18m – 

ülepeaheide, 14m – pendelheide vasakult ja 16m – vabas stiilis heide. Igalt kauguselt 

sooritatakse kaks heidet, kokku 10 heidet. Kõikide heidete sooritamiseks on aega kokku 5 

minutit. 

13. Spinningu kahevõistluse arvestusse lähevad spinninguga  kalapüügi võistluse ja täpsusheidete 

võistluse summeeritud punktid kusjuures kalapüügivõistluse võitja saab kalapüügi tulemuste 

eest 100 punkti ja teised proportsionaalselt vähem. Tulemus ümardatakse lähima täisarvuni. 

Võisteldakse ainult üldarvestuses, autasustatakse kolme parimat. Juhul, kui kaks võistlejat 

saavutavad võrdse tulemuse, arvestatakse võitja selgitamisel täpsusheideteks kulunud aega. 

Võidab see kes heitis kiiremini. 

14. Võistluse osalustasu on 5 eurot millele lisandub rendipaadi tasu 10 eurot. Rendipaat tagatakse 

30-le esimesele registreerunule kes on rendipaadi soovist teada andnud.  Võistleja tagastab 

baasile puhta paadi või tasub baasi haldajale kokku paadi puhastamise eest 2 € kohapeal. 



15. Võistlustele registreeritakse osalejaid ainult eelregistreerimise korras aadressil 

http://goo.gl/P6npDC. Eelregistreerimise viimaseks tähtajaks on 10. september. 

Eelregistreerimine jõustub pärast  osalustasu kandmist Tallinna Kalaspordi Klubi 

arveldusarvele EE931010052031974004. 

16. Käesoleva juhendiga reguleerimata küsimused otsustab korraldaja kohapeal. 

 

Ajakava: 

7:00-7:45 Kohapealne registreerimine ja paatide ettevalmistamine, võistluste avamine 

8:00 – 14:00 Spinninguga kalapüügi võistlus 

14:00 – 14:30 Kalade kaalumine  

14:30 – ~15:30 Spinningu täpsusheidete võistlus (sõltub osalejate arvust) 

~16:00 Autasustamine 

 

Täpsem info: Allan Lahi allanlahi@gmail.com; Mati Banhard matibanhard@gmail.com  
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