
 

Kurtna cup 2020 
 
Juhend 
 

1. Võistluse eesmärk on populariseerida castingut kui harivat, tervislikku ja tehnilist 
spordiala  

2. Võistlus toimub Kurtna külas Vembu-Tembumaa muruparklas (vaata asukohta). 
Laupäeval, 27. juunil kella 9-18. Võistluste korraldajaks on Eesti Castingu Liit. 

3. Võistlusaladeks on: 

1) Forelliklassi lendõnge täpsusheited 

2) Forelliklassi lendõnge kaugusheited 

3) Meriforelliklassi lendõnge kaugusheited 

4) Lendõnge täpsusheited (ICSF #1) 

5) Lendõnge kaugusheited (ICSF #2) 

6) Haspelrullispinningu täpsusheited Arenbergi väljakule (ICSF #3) 

7) Haspelrullispinningu täpsusheited skishi väljakule (ICSF #4) 

8) Haspelrulispinningu kaugusheited (ICSF #5) 

9) Multirullispinningu täpsusheited skishi väljakule (ICSF #8). 

10) Kalastajate klassi lendõnge täpsusheited 

11) Kalastajate klassi lendõnge kaugusheited 

 

4. Võistlusklassideks on sportklass (varustus järgib 100%  ICSF reegleid) võistlusalad 1) - 
9) ja kalastajate klass võistlusalad 6 )- 11). 

5. Kalastajate klassi varustuse nõuded: ühekäe lendõng pikkusega kuni 9 jalga (2,75m), 
nööri ja liidri valik vaba. Spinnguridva valik on vaba, rulli valik vastavalt võistlusalale, kas 
multi- või haspelrull.Spinningu heitekeha (raskus 7,5g) ja lendõnge kaugusheidete 
lõngajupi ja kunstputuka annab korraldaja. 

6. Võistlusalade läbiviimisel kasutatakse ICSF reegleid https://www.icsf-
castingsport.com/castingsport/rules/, arvestades allpool toodud erandeid. 

7. Foreli- ja meriforelliklasi kaugusheiteid sooritatakse olümpiasüstemis. 2018.a. MM 
võistlustel nendes klassides osalenud saavad eelpaigutuse, teised osalejad loositakse. 
Edasi pääseb võistlusringi võitja. Mõlema võistleja parim tulemus mõõdetakse. 
Paremusjärjestuse määramisel arvestatakse eelnevalt kõrgemale jõudnud võistlusringi 
võitu, võrdsete tulemuste korral tulemust antud võistlusringis. 

8. Lendõnge kaugusheidetes kasutatakse tehisputuka asemel lõngajuppi pikkusega kuni 2 
cm. 

9. Alal ICSF #2 heidetakse maapinnalt, alal ICSF #4 kasutatakse järjestiku asetatud 
stardilaudu 

10. Võistluste arvestust peetakse eraldi sportklassis ja kalastajate klassis. Eraldi auhinna 
saavad parima tulemuse saavutanud noorvõistleja (sündinud 2002 või hiljem) ning 
kalastajate klassi naisvõistleja. Parim tulemus võetakse suhtena kehtivasse noorte 
maailmarekordisse. 

11. Võistluste osalustasu on 10 € võistleja kohta, mis kantakse Eesti Castingu Liidu arvele 
EE732200221063036418. Alla 18-aastased tasuta. 

12. Registreerimine võistlustele kuni 26.06, kell 14.00 SIIN 

13. Võistluste läbiviimisel järgitakse Eesti Castingu Liidu “Vabas õhus spordivõistluste 
korraldamise juhised” 
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