
 

                                                                   EESTI MEISTRIVÕISTLUSED  

                                             PÕDRAPEIBUTAMISES  

 

                              JUHEND 

 

Võistlus toimub Eesti jahimeete 40. kokkutuleku raames Toosikannus. 

Võistlus on seotud kokkutuleku punktialaga. 

 

KIRJELDUS JA HINDAMINE 

Põhivoorus hinnatakse nelja kategooria alusel:  

 

1) Noorema põdrapulli hääl jooksuajal. 1 kuni 5 punkti.  

2) Vanema põdrapulli hääl jooksuajal. 1 kuni 5 punkti. 

3) Põdralehma hääl jooksuajal. 1 kuni 5 punkti. (Indlev/kutsuv hääl)  

4) Presentatsioon ja loomingulisus. 1 kuni 5 punkti. Siia kategooriasse kuuluvad kõik 

ülejäänud Eesti jahipidamises legaalsed peibutusviisid ja -vahendid ning nende kasutamine. 

(Kas siis teoorias lahti rääkimine või reaalselt ette näitamine) Näiteks sarvede, kujude, varjete, 

lõhnade, teiste helide jms elementide kasutamine. Peibutaja käitumine peibutamisel, 

peibutusviiside lahti rääkimine – keda peibutatakse ja kuidas peibutatav arvatavalt käituks jne. 

Kuna näiteks reaalselt peibutuslõhnasid kasutada pole otstarbekas, siis võib selle osa juurde 

rääkida.  

Võistleja esitab ühe esinemise jooksul kõik 4 hinnatavat kategooriat. Põdrapulli/põdralehma hääled 

võib esitada ka eraldiseisvalt, ilma teisi peibutusvahendeid kasutamata. Võistleja võiks 5 minuti 

jooksul oma esitluse sooritada. 5 minuti täitumisel annab žürii sellest märku ja võistleja peab 

mõistliku aja jooksul oma esitluse lõpetama.  

Igat kategooriat hinnatakse eraldi 5 palli süsteemis (1‒5). Mida parem esitlus, seda kõrgem number.  



Žürii koosneb viiest liikmest. Ühe žürii liikme kohta on parima esitluse maksimum summa 20 punkti, 

miinimum summa 4 punkti. Kogu 5-liikmelise žürii maksimum 100 ja miinimum 20 punkti. Žüriil 

on õigus paluda võistlejal hääli korrata. 

 

Viigi korral tuleb lisavoor. Viigis võistlejad esitavad uuesti 2 kategooriat. Põdralehma hääl ja vanema 

põdrapulli hääl. Hinnatakse kahte kategooriat 5 palli süsteemis, mida parem esitlus, seda kõrgem 

hinne (1-5). Ühe žürii liikme kohta on parima esitluse maksimum summa 10 punkti, miinimum 

summa 2 punkti. Kogu žürii maksimum 50 ja miinimum 10 punkti.  

Olenevalt osalejatest autasustame kolme parimat meest ning naisvõistlejate olemasolul parimale 

naisele eriauhind. 

Võistlusel saab osaleda individuaalarvestuses. Üldvõistkonnale toob punkte ainult eelnevalt ära 

märgitud üks võistkonna koosseisus eelregistreeritud võistleja. 

Korraldaja jätab endale õiguse teha võistluse korralduslikus osas muudatusi. 

 

Üritust korraldab Eesti Jahimeeste Selts.  

Võistluse peakorraldaja Mario Traks,  

mario.traks@hotmail.com  

tel 5345 9001  
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