
 

 

JUHENDID 

 

 

 PJL 2013 kokkutuleku jahilaskmise Compak Sporting-25 
võistlusjuhend 

 

1. Toimumisaeg: 

Laupäev, 29.juuni 2013, ajavahemikus 09.00-13.30. Finaal - 29.juuni 2013 (samas ajavahemikus). 

2. Toimumiskoht: Kaisma Suurjärve Puhkeala 

3. Korraldaja: Pööravere Jahiselts 

4. Osavõtjate arv: igast PJL osakonnast üks meeskond. Meeskonnas neli (4) laskurit. 

5. Võistlusklassid: võisteldakse meeskondlikus arvestuses võistkondade vaheliselt 

(meeskonnas: üks juunior, üks veteran ja kaks seeniori) ja individuaalarvestuses. 

Individuaalarvestuses juuniorid, seeniorid ja veteranid. 

6. Vanuseklassid 

Veteran - sünniaasta 1958 ja varem; 

Juunior - sünniaasta 1993 ja hiljem. 

7. Harjutus- ja võistlusreeglid: Compak Sporting-25. 

7.1. Meeskonnast kolme (3) parema laskuri tulemused liidetakse, mis läheb võistkonna 

tulemuseks; 

7.2. Finaaletapil lastakse samuti CSP-25, tulemused liidetakse; 

7.3. Võrdse tulemuse korral toimub ümberlaskmine; 

7.4. Finaaletapile pääsevad individuaalarvestuses: 

7.4.1. kolm (3) paremat veterani; 

7.4.2. kolm (3) paremat juuniori; 

7.4.3. kuus (6) paremat seeniori. 

8. Autasustamine: 

8.1. autasustab PJL (lõpptulemuste alusel); 

8.2. Auhinnatavad kohad: 

8.2.1. kolm (3) paremat võistkonda; 

8.2.2. kolm (3) paremat juuniori; 

8.2.3. kolm (3) paremat seeniori 

8.2.4. kolm (3) paremat veterani. 

9. Registreerimine: toimub PJL-s alates 20 juunist e-postiga info@pjl.ee 

10. Info: Eero Nõmm, GSM 52 96 428    
11. Erinõuded: 

11.1. Võistlejad võivad osaleda ainult ühe kindla jahiseltsi võistkonnas. 

11.2. Võistlustel on kohustus kanda kaitseprille ja kuulmiskaitsmeid. 

11.3. Kasutatav laskemoon PJL poolt 

Võistlusala peakohtunik: Andres Mirme 

 



Jahilaskmine on laskevõistlus, kus jahisportrelvadest lastakse lendavaid 110 mm 

läbimõõduga 

savitaldrikuid. Jahilaskmisega simuleeritakse sisuliselt linnujahti, kuna märgid lendavad 

väga 

erinevatel kaugustel, kõrgustel ja suundadel. 

 

 Fotojaht 
1. Toimumisaeg 

Laupäev, 29. juuni 2013, 12:30-19:00 

2. Võistkonnad 

2.1. Igal kokkutulekul osaleval PJL liikmesosakonnal on õigus osaleda ühe võistkonnaga. 

2.2. Igal võistkonnal peab olema oma varustus (digitaalne fotoaparaat, USB mälupulk). 

3. Võistluse teema 

Fotojaht, lavastada etteantud asukohas ja teemal kaks fotot 

Fotod esitatakse hiljemalt kell 19:00 USB mälupulgal. 

Võistlusala peakohtunik: Marko Looring 

 

 Mitmevõistlus 
1. Toimumisaeg 

Laupäev, 29. juuni 2013, ajavahemikus 13:30-16:00. 

2. Võistkonnad 

2.1. Igal kokkutulekul osaleval PJL liikmesosakonnal on õigus osaleda ühe võistkonnaga; 

2.2. Võistkonna suurus neli (4) liiget, neist vähemalt üks (1) naine. 

3. Reeglid 

3.1. Abivahendeid pole vaja; 

3.2. Reeglid jm selgub kohapeal 

Võitlusala peakohtunik - Mari Kirsipuu 

 

 Kokandusvoor „Pidulik õhtusöök peale ühisjahti“ 
1. Toimumisaeg 

Laupäev, 29. juuni 2013, ajavahemikus 14:00-17:00 

2. Võistkonnad 

2.1. Igal kokkutulekul osaleval PJL liikmesosakonnal on õigus osaleda ühe võistkonnaga. 

JUHEND  „Pidulik õhtusöök peale ühisjahti“. 

Taust: Võistlustoitude esitlemine ja hindamine toimub vastavalt loositud (järjekorra) 

numbritele. 

Kirjeldus:  

 Küpsetatakse (grillitakse, suitsutatakse, keedetakse, aurutatakse, praetakse jne) 

Eesti jahiulukite või lindude eelnevalt kuumtöötlemata liha ja/või rupskeid.  



 Kokandusvõistluse teema on „Pidulik õhtusöök peale ühisjahti“ selle tabamine ja 

ühisjahi käigus kütitud uluki(te) maksa, südame, neerude ja sisefilee, lindude ja 

jäneste liha valmistamine annab lisapunkte.  

 Lubatud on kasutada kõiki toidu valmistamise viise, nagu lõkkel või sütel 

küpsetamine, hautamine, praadimine, keetmine, aurutamine, grillimine ja 

suitsutamine. Lubatud on kasutada kõiki grille ja barbeque ahjusid. Lõkke 

kasutamise puhul tuleb kasutada lõkke alust, mis ei kahjusta muru.  

 Tooraine ja toidu valmistamise ja serveerimise vahendid võtavad võistkonnad 

kaasa.  

 Võistlustoit peab olema valmis küpsetatud, kuumtöödeldud ja tervisele ohutu. 

 Vahetult enne kokandusvõistluse algust loositakse välja võistlustoitude esitlemise 

järjekord. Selleks saab iga võistkond (võistkonna suurus on kuni 4 inimest, 4 

kaasa arvatud) numbri, mille ülemisel osal on võistlustoidu esitlemise kellaaeg. 

Selleks kellaajaks peab olema fooliumiga kaetud võistlustoit asetatud žürii ette 

lauale nii, et numbri osa ulatuks taldriku alt välja žürii poole. Täidetud lisaleht on 

taldriku all. Pärast võistlustoidu lauale asetamist lahkuvad võistkondade liikmed 

žürii tsoonist.  

 Iga võistkond täidab lisalehe, mis antakse võistkonnale koos numbriga. Lisalehele 

kirjutatakse kuni neljal real trükitähtedega võistkonna number, võistlustoidu nimi, 

kasutatud jahiuluki(te) liha ja lühidalt valmistusviis. Näide: „Võistkond nr 11. 

Sütel grillitud soku sisefilee. Maitsestatud punase veini marinaadis ja tüümianiga. 

Lisandiks röstitud juurviljad ja vürtsikas kirsikaste“.  

 Igast võistlustoidust tehakse digifoto, millel on näha toit ja number. Pärast 

võistlust avaldatakse kõikide võistlustoitude fotod PJL kodulehel. 

Hindamine:  

 Hinnatakse iga võistkonna ühte võistlustoitu ühel taldrikul.  

 Hinnatakse toitude (peamiselt uluki või linnuliha) maitset ja väljapaneku ilu.  

 Hinnatakse pimetesti alusel nummerdatud roogasid.  

 Ei hinnata toidu valmistamise protsessi, mõisakeraamikat, orkestrit, 

tantsutüdrukuid, akrobaate, mõõganeelajaid, dresseeritud ahve ja muud kõrvalist.  

 Iga žürii liige hindab kõigepealt 10 palli süsteemis toitude välimust ja seejärel 10 

palli süsteemis toitude maitset. Võrdsete punktide korral võidab see toit millele on 

enim punkte andnud žürii esimees. Hinded: 0=toiduks kõlbmatu, 1=puudulik, 

2=kasin, 3=talutav, 4=rahuldav, 5=keskpärane, 6=hea, 7= tubli, 8=väga hea, 9= 

suurepärane, 10= väljapaistev, erakordne.  

 Autasustatakse 3 parimat võistlustoitu valmistanud võistkonda. Võimalik on ka 

eriauhindade andmine. 

Võistlusala peakohtunik - Vootele Veeris 
 



 Kokteilivoor „Õdus oleng peale pidulikku õhtusööki“ 
 

1. Toimumisaeg 

Laupäev, 29. juuni 2013, ajavahemikus 14:00-17:00 

2. Võistkonnad 

2.1. Igal kokkutulekul osaleval PJL liikmesosakonnal on õigus osaleda ühe kokteiliga. 

JUHEND  „ Õdus oleng peale pidulikku õhtusööki “. 

Taust: Kokteilide esitlemine ja hindamine toimub vastavalt kokandusvooruks loositud 

(järjekorra) numbritele.  

Kirjeldus:  

 Kasutada tuleb vähemalt kolme komponenti.  

 Tooraine ja kokteili valmistamise ja serveerimise vahendid võtavad võistkonnad 

kaasa.  

 Koteil esitletakse züriile koos kokandusvooru võistlustööga. 

 Iga võistkond täidab lisalehe, mis antakse võistkonnale koos numbriga. Lisalehele 

kirjutatakse kuni neljal real trükitähtedega võistkonna number, kokteili nimi, 

kasutatud kompnendid ja lühidalt valmistusviis.  

 Igast serveeritud kokteilist tehakse digifoto. Pärast võistlust avaldatakse kõik 

fotod PJL kodulehel. 

Hindamine:  

 Hinnatakse iga võistkonna ühte kokteili.  

 Hinnatakse kokteili maitset ja väljapaneku ilu.  

 Hinnatakse pimetesti alusel nummerdatud kokteile.  

 Iga žürii liige hindab kõigepealt 10 palli süsteemis serveerimisoskust ja seejärel 

10 palli süsteemis toitude maitset. Võrdsete punktide korral võidab see toit millele 

on enim punkte andnud žürii esimees. Hinded: 0= kõlbmatu, 1=puudulik, 2=kasin, 

3=talutav, 4=rahuldav, 5=keskpärane, 6=hea, 7= tubli, 8=väga hea, 9= 

suurepärane, 10= väljapaistev, erakordne.  

 Autasustatakse parima kokteili seganud võistkonda. Võimalik on ka eriauhindade 

andmine. 

Võistlusala peakohtunik – Toomas Lepik 
 

 Perevõistlus 
 

1. Toimumisaeg 

Laupäev, 29. juuni 2013, ajavahemikus 16:00-18:00. 

2. Võistkonnad 

2.1. Võistkonna suurus kolm (3) liiget (naine, mees, laps kuni 12 aastat). 



3. Reeglid 

3.1. Abivahendeid pole vaja; 

3.2. Reeglid jm selgub kohapeal; 

Võitlusala peakohtunik - Mari Kirsipuu. 

 

 Jahisarve puhumine 
1. Toimumisaeg 

Laupäev, 29. juuni 2013, ajavahemikus 17:00-18:00. 

2. Eesmärk ja sisu 

Esitada iga võistleja poolt kujundlik etteaste, mis näeks välja (kostuks) nagu jahilkäik. 

3. Puhumisharjutused 

Võistluse kaks kohustuslikku signaali pärinevad Abi Zeideri kogumikust "Eesti 

jahimeeste 

jahisignaalid". 

Kolmas signaal on vabal valikul. Signaalid esitatakse peast ja alltoodud järjekorras: 

3.1. Tulge kokku; 

3.2. Karu tabatud; 

3.3. Vabalt valitud signaal või omalooming. 

4. Võistkonnad 

4.1. Igal kokkutulekul osaleval PJL osakonnal on õigus osaleda ühe võistkonnaga. 

4.2. Võistkonna suuruseks on üks (1) liige. 

4.3. Igal võistkonnal peab olema oma varustus (jahisarv). 

5. Aeg 

Ühel võistkonnal on aega oma signaalide esitamiseks kuni viis (5) minutit. 

 6. Hindamine 

6.1. Hinnatakse esituse puhtust (meloodia ja rütmi täpne esitus), hääle ilusust (tooni 

selgus ja 

kõla), musikaalsust (kas asi on ka ilus kuulata) ja lavalist olekut (veenvus jms). 

Võistlusala peakohtunik: Madis Schmidt. 

 Viktoriin 
1. Toimumisaeg 

Laupäev, 29. juuni 2013, ajavahemikus 18:00-19:00. 

2. Võistkonnad 

2.1. Võistkonna suurus kolm (3) liiget. 

3. Reeglid 

3.1. Viktoriin on klassikaline. 

Võitlusala peakohtunik Andres Lillemäe/Eero Nõmm 

 Teatrivoor „Uued ajad, vanad kombed“ 
Pärnumaa Jahimeeste Liidu 2012 kokkutuleku jahijutu võistlusjuhend 

1. Toimumisaeg 

Laupäev, 29.juuni 2013, ajavahemikus 19:00-21:00. 

2. Teatrivooru sisu 



Jahijutt või esinemine, kokkutulekul toimub teemal „Uued ajad, vanad kombed“. 

3. Võistkonnad 

Igal kokkutulekule registreerunud PJL liikmesosakonnal on õigus osaleda ühe 

võistkonnaga. 

Võistkonna suurus on vähemalt kaks (2) inimest. 

4. Aeg 

Ühel võistkonnal on aega jahijutu esitamiseks kuni viis (5) minutit. 

5. Hindamine 

Hinnatakse: 

5.1. teemakohasust; 

5.2. artistlikkust; 

5.3. vaimukust; 

5.4. õpetlikkust; 

5.5. ajalimiidist kinnipidamist. 

Võistlusala peakohtunik Meelis Kruusmann. 
 

 Jahijuhatajate võistlus 
4. Toimumisaeg 

Pühapäev, 30. juuni 2013, ajavahemikus 10:00-11:30. 

5. Võistkonnad 

5.1. Võistlus PJL liikmesosakondade jahijuhatajatele. 

5.2. Igal kokkutulekule registreerunud PJL liikmesosakonnal on õigus osaleda ühe 

võistkonnaga. 

5.3. Võistkonna suurus on kaks (2) jahijuhataja tunnistust omavat inimest. 

6. Reeglid 

6.1. Abivahendeid pole vaja; 

6.2. Reeglid jm selgub kohapeal; 

Võitlusala peakohtunik Meelis Kruusmann 
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