TOP 5 FISH võistluse reeglid
1. Üldsätted.
TOP 5 FISH on harrastuskalapüügivõistlus feererõngega. Käesoleva võisluse mõistes
feederõng on piiramatu pikkusega kalapüügiritv, mis on varustatud tamiili läbilaskvate rõngaste
ja kala võttu signaliseeriva ridvaotsaga (kviiveriga). Rakenduseks peab olema söödakorv ja
lipsul üheharuline konks. Rakenduste tüübid ja lipsu pikkus on piiramata. Kalapüük toimub ühe
ridva abil, varuritvade arv on piiramata.
2. Võistlejad
Võistluses saavad osaleda ainult eelregistreerunud ja võistluse osamaksu tasunud isikud.
Minimaalne vanusepiirang on 16 aastat. Võistlejad peavad käituma korrektselt ja viisakalt
kohtunike ja teiste osalejate suhtes. Alkoholijoobes isikuid ei lubata võistlusele. Võisteljad
peavad tundma ja jälgima kalapüügieeskirju, ning koristama enda järel prügi. Võistluses võivad
osaleda nii kalastusportlased kui ka harrastuskalastajad.
3. Kohtunikud
Võistluse korda jälgib üks või rohkem kohtuniku. Kohtunik peab:
1. Selgelt tundma võistluse regleide
2. Vastama jooksvatele küsimustele ja lahendama vaidlusi
3. Jälgima võistlejate tegevusi võistluse ajal.
Kohtunikul on õigus teha märkusi kuni võistleja diskvalifitseerimiseni juhul, kui võistleja
tegevused lähevad vastuollu käesolevate reeglitega. Kohtunikul on õigus ennetähtaegselt
lõpetada võistlust, kui tekivad võistlust takistavad vääramatu jõud (näiteks, ilmastikuolud jms.).
4. Võistluse reglement
1. Võistlejate registreerimine 05:30 - 06:00
2. Võistlussektorite loosimine 06:00 - 06:30
3. Ettevalmistusaeg sektorites 06:30 - 08:00
4. Püügi algus 08:00
5. Püügi lõpetamine 13:00 - 14:00
6. Kaalumine 14:30 - 15:00
7. Võitjate autasustamine 5:15 - 15:45
4.1 Registreerimine
Võistleja peab kinnitama võistluses osalemise soovi võistluse korraldajale või kohtunikele
võistluse reglemendis määratud tähtajaks, kuid kindlasti enne loosimise lõppu (erandjuhtumitel).
Juhul, kui võistleja ei ole võistlusele ilmunud (ei kinnitanud oma osalemise soovi enne loosimise
lõppu) osalustasu ei tagastata.

Registreerimise käigus iga võistleja saab kätte võrdse peibutus- ning elussööda koguse.
Regitreerimisprotsessi ajal kuni loosimise alguseni võistlejal on lubatud ettevalmistada
peibutus- ning elussööta.
4.2 Loosimine
Loosimise ajal võistleja valib loosimise teel endale püügisektori numbri, mille fikseeritakse
kohtuniku poolt võistluse protokollis. Vajadusel, võistleja võib minna püügisektorisse kohe peale
oma püügisektori kättesaamist ilma loosimisprotsessi lõppuni ootamata.
4.3 Ettevalmistus
Ettevamistusaja jooksul võistleja võib tegeleda oma püügikoha ja varustuse ettevalmistamisega
(muru niitmine, sektori koristustööd, peibutus- ja elussööda ettevamistamine, põhja loodimine).
Põhja loodimist võib teostaga üksiganes millise ridvatüübiga (k.a. markerridvaga); on lubatud ka
söödakovi abil loodimine, juhul kui rakenduses ei ole kasutatud elus. Ettevalmistuse ajal on
keelatud söötmine. Ettevalmistusaja jooksul kohtunikud kontrolivad võistlejate peibutus- ja
elussöötasid.
4.4 Püügi algus
Peale Start signaali, võistleja võib alustada püügikoha ettesöötmist või koheselt alsutada
kalapüüki ilma eelneva ettesöötmiseta. Ettesöötmine võib toimuda konkuga varustatud
rakenduse abil. Kättesaadud kala paigutatakse sumpa, mille pikkus ei tohi olla lühem, kui 2.5m
(peamine eesmärk on kala elusana säilitamine kaalumise ajaks); või lastakse kohe tagasi vette.
4.5 Püügi lõpetamine
Stop signaale on kaks: kell 13:00 kalastussportlastele ja kell 14:00 harrastuskalastajatele.
Sellise erinevusega antakse harrastuskalastajatele rohkem võiduvõimalusi. Kalastussportlaseks
peetakse võistlejat, kes on regitreeritud kalastusklubi Angler reitingus või on osalenud
feederpüügivõistlustel üle kahe korra 2015-2017a. perioodil (kaasarvatud).
4.6 Kaalumine
Kaalumist teostab kohtunk, korraldajate abil. Iga võistleja toob sumbas või muus taaras oma 5
suurimat võistluse ajal püütud kala. Võistleja ise otsustab millised kalad ta esitab kaalumiseks.
Kalad peavad olema elusad (rangelt soovitatav). Kui võistleja on püüdnud vähem, kui 5 kala,siis
kõik püütud kalad esitatakse kaalumiseks. Peale kaalumisprotsessi lõppu (ja vaidluste
puudumisel), võistleja ise otsustab kas jätab kalad endale või laseb neid tagasi vette.Kaalumise
tulemused kantakse võistluse protokolli..
4.7 Autasustamine
Võitjaid autasustatakse võistluse protokolli alusel korraldaja poolt ja Zoomaailma ja Dunaev
kaubamärkide toel.
Autasustatakse kolm kõige suurema kogukaaluga võistlejat. Lisaks autasustatakse kõige
suurema kala püüdnud ja kõige väiksema kogukaaluga võistlejaid.

5. Peibutussööt
Registreerimisprotsessi ajal kõik võistlejad saavad samasuguse kaubamärgi ja kaaluga
peibutussööta. Teiste peibutussöötade kasutamine või lisamine on rangelt keelatud. On lubatud
lõhna- ning maitseainete lisamine peibutussöötadesse.
Peibutussööda kontrollimisel kohtunike poolt ei tohi selles sisalduda elussööta.
6. Elussööt
Igale osaleja saab korraldaja käest samasugust elussööta samas koguses (kärbsetõuk, uss).
Oma elussööta kohaletoomine ja kasutamine on keelatud. Erandina võib kasutada maisi
(mõistlukus koguses ja võistleja võib selle ise kaasa tuua).
Püügi ajal konksu otsas võib olla ainult käesolevates reeglites kirjeldatud koksusööt (elussööt
ja/või mais). Penoplast, kunstpeibutised jms on keelatud. Tirkude kasutamine on keelatud.
Muu
Kui võistleja lahkub mingil põhjusel sektorist, tema püügiraksendus peab olema veest
väljavõetud ja konks ei tohi olla vees.

