
 18. august 2012  Kõrgessaare sadamas, algus kell 14

17. august Kalapüügivõistlus I osa 
20.00–22.00 registreerimine võistlusele Kõrgessaare sadamas ning Kõrgessaare sadamast 

paatide merele saatmine (püük kuni 5 võrguga)

18. august Kalapüügivõsitlus II osa
7.00–9.00 Saagi vastuvõtmine Kõrgessaare sadamas. Võidu kriteerium: lestakalade arv 

võrgumeetri kohta  

Tegevused alates kell 14. Päeva juhivad Klaara ja Veera
14.00 Ürituse avamine, kalapüügivõistluse võitjate autasustamine, vallavanema kõne

Suupärased kalaroad, meelepärased kalurijoogid
Avatud kõrts, kohvik, baar ning üksikmüüjad pakuvad ka kehakinnitust 
(kindlasti tuleb näiteks müüki lestasupp; suitsulest jne).

Meistrid-sellid-õpipoisid – töötoad, õpiköögid
14.30–16.00 Vladislav ja Kaarel Koržetsi õpiköök I osa (osalejaid korraga kuni 15 in)
14.30–16.00 Lesta puhastamine, praadimise, keetmise õpituba (töötoa telgis)
16.30–18.00 Vladislav ja Kaarel Koržetsi õpiköök II osa (osalejaid korraga kuni  15 in)
18.30–20.00 Vladislav ja Kaarel Koržetsi õpiköök III osa (osalejaid korraga kuni 15 in)
17.30–19.00 Lesta fileerimise õpituba (töötoa telgis)
18.30 Jutu- ja töötuba: kuidas ehitatakse paate (sadamahoones)
 Puidumaalimise töötuba (Vene Kultuuriühing)

Koguperetegevused maal ja merel
•  korraldatakse eri (võistu)mänge ning tegevusi terve päeva jooksul eri vanuses huvilistele. 
•  Lastele avatud piraadilaev. Saab joonistada merd, voolida kalu. Näomaalingud
• Kaluritele ja teistelegi Tai-massaaž.
• Sobiva ilma korral toob erinevate veesõidukite kasutusvõimalused kohapeale 

Kalana puhkeküla, lisainfo www.kalana.ee
• Sobiva ilma korral kell 16 (tagasi orint. 18.00) saab minna kaasa mõrda nõudma. 

NB! kohtade arv piiratud (max 20 in). osalustasu 5  €/in. Kui saaki saab, siis merel 
kaasaskäijatel eelisõigus värske kalasaagi ostmiseks oma perele.

 • kell 18 Võistumängud Mere-kunni tiitlile

 Näitused
• kalapüügivahendid läbi aegade ja muud merega seotut
• Tuuli Tammla mereteemaliste fotode näitus
• Fotonäitus Kõrgessaare sadamaga seotust
• Eluskalade mininäitus. 
 Kohapealt saab osta kaasa kala eri vormides ja eri sortides :-)

ja muud kaupa ka, mis ikka seotud eelkõige kalaga, merega ja kalapüüdmisega

 Päris muusikat siin ja seal
 14.30  Õru ja Tõlliste valdade taidlejad (väliplatsil)
 16.00–17.30  ansambel Legshaker (kõrtsis)
 16.00 Kohtla- Järve linna Vene Kultuuriühingu kollektiivid Russkaja Pesnja, 

Zorenka (väliplatsil)
 18.00 -20.00  Iiukala bänd (kõrtsis)
 20.30–23.00 Ansambel Untsakad (kõrtsis)
 23.00 ühislaulmine


