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Teelpiitigikohta Loosalu rabajirvele.

KALEV KIVISTE fOtO

AhvenajahtKaiu mail

Katrin Helend-Aaviku

Kaiu vallas Loosalu
..sookaitsealal
asuv
l-oosalu rabajdrvv6ttis
kolmandatkordavastu
kalastajaidk6ikialt
Eestist
Kaiu kalaklubi korraldatav
tileriiktik kalapiiii giv6istlus
Loosalu Ahven sai alguse kiill
juba 2003. aastal, kuid Kaiu
kalaklubi presidendi Jaanus
Luksi s6nul jrii kaks aasrat
vahele. Ilmataat ei taganud
jiirvele piisavalt tugevat jiieid.
Osav6tjatest pole nhelgi
v6istlusel puudust olnud. Siia
kogunevad nii Eesti tasemega
sportlasedkui ka harrastajad,
mis muudab vSistluse ka m6nusaks rahvatirituseks, kus
kirglikud kalaspordiharrastajad kriivad suisa koos perega. Sel aastal oli osav6tjaid
158.
V6istlust peetakse kolmes
arvestuses- mehed,naisedja
noored.Lubatud on kasutada
korraga vaid iiht talipriiigivahendit ning mis tahes stjcita ja sissesriritmist.Pdrast

stardipauku on kalastajatel
omaette olemine on kaks nauaega kolm tundi, et anda k6ik
ditavat asja, mille pd.rast taendast olenev ja piitida v6isub ikka ja jiille kalaptiiimalikult palju kalu fdrves
givahendid kokku pakkida ja
leidub p6hiliselt musta ahve- 6ngitsema minna.
nat ja haugi). Voitjaks osutub
Jaanus Luksi s6nul ldks
see, kelle saagi kogukaal on
k6ik tile ootriste hdsti korda suurim. V6istluse v6itja' saab osav6tjaid oli, ilm oli ja kel
rdndkarika, mis kolme v6idu
kala saada ei 6nnestunud,
korral saadakse pdriseks enniigi vdhemalt, kuidas teised
dale. ,,K6ige olulisem pole ptitidsid, ja 6ppis sellest. Luks
m i t t e v 6 i t , v a i d s e e m e l u , on ka vdga tdnulik {irituse igaseltskond ja vdrskes 6hus viiaastastele toetajatele, kelle
bimine," mulietab kalamees- seas ka Kaiu Eko ja kauplus
vallavanem Ulle Kiviste, kes
JahiKala.
on kahel v6istlusel saavutanud naiste arvestuses kolMehed
manda koha.
1. Argo Arendi, Tallinn
Kahekordne Loosalu Ahve8190 g
na vditja Aivar K6mmits v62. Jaanus Viitkin, Ardu
tab iihe lausega kokku p6hju2497 g
se, mis v6lub teda tundide vii3. Marko Abram, Arukiila
si jArvejeiril kala6nne ootami1803 g
ses: ,,Kalapi.iiigiga on nagu
noore naisega- kunagi ei tea,
Naised
millal kdtte saab."
1. Julia fvanova, Tartu
Vdistluse tdnavune v6itja,
1 2 7 7g
tuulest ja pdikesest pruuniks
2. Riina Linaste, Kaiu 859 g
parkunud n6oga rootsi hiilge3. Ulle Kiviste, Kaiu 807 g
ki.itti meenutava vdlimusega
Argo Arendi peab v6idu sala- Noored
duseks v6imalikult teistest
1. Epp Kroon 483 g
kaugemal kalastamist. Ta
2. Anneli Eks 267 g
kinnitab, et vdrske 6hk ia
3. Miquel-Angelo Tuul 232 g

