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Sportfiskarnas tävlingsbestämmelser

SÄRSKILDA TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR MORMYSKA

Säkerhetsbestämmelser Isens bärkraftighet skall kontrolleras och eventuella råkar inom
tävlingsområdet märkas ut. Isdubbar skall medföras och bäras väl synligt runt halsen. Eggskydd skall
vara påsatt vid in- och utgång, men får tas av när man kommit fram till fiskeplatsen vid signal ett och
skall borras fast. Isborren skall också vara nerborrad i isen mellan varje håltagning, för att undvika
olyckor.
Anmälan vid DM tävlingar:
Anmälan sker på tävlingsplats enligt distriktets anvisningar.
Anmälan vid SM tävlingar Varje tävlande skall ha kommit till tävlingsplatsen, och anmält sin närvaro
senast 60 minuter (om inget annat anges i inbjudan) före start på första deltävlingen. Tävlande som
inte anmält sig på tävlingsplatsen vid ovanstående tiden kan inte kräva att få delta i tävlingen.
Tre startkort, två markeringsflaggor, en armbindel och plastpåsar till alla deltävlingarna, bärande den
tävlandes startnummer skall delas ut vid första anmälan till alla anmälda distrikt av respektive
tävlingsledare eller av denne utsedd person.
Start, gångtid och förflyttning:
Tävlingen börjar vid startsignal. De tävlande ska dessförinnan ha haft möjlighet att inta sina platser.
Om flera tävlande gör anspråk på ett ”hörn” i rutan kan arrangören lotta om hörnet före första signal
Särskild gångtid före och efter tävlingen ska finnas (de med handikappkort –förlängd gångtid – släpps
iväg 15 minuter före de övriga i startfältet). Vid den första signalen 5 minuter före start får de
tävlande inta sina platser inom tävlingsrutan och markera med flagga var hålet skall borras. Flaggans
placering får inte överstiga 30 centimeter från borrhålet. Borren skall under tävlingen vara fastborrad
vid något av de två hålen den tävlande har markerat enligt ovan kriterium.
Den andra signalen signalerar tävlingens start. Efter detta får de tävlande röra sig fritt inom
tävlingsrutan. All förflyttning skall ske till fots. Vid förflyttning skall all utrustning medföras eller
lämnas vid eget markerat hål. All förflyttning inom tävlingsområdet ska ske i rutan och till fots. Rutan
får endast lämnas vid uträttande av naturbehov och då skall fiskeutrustningen lämnas kvar i rutan.
Det är tillåtet att använda pulka för transport av utrustning och fångst.
Tävlingsplats vid DM:
Vid DM tävlingar är målet att eftersträva att de regler för tävlingsplats som gäller för SM efterlevs i
största möjliga mån. Detta innebär att arrangören skall eftersträva att ge varje tävlande ett område
på ca 400 kvadratmeter.
Tävlingsplats vid SM:
Träningsfiske är tillåtet på tävlingsvattnet fram till tävlingsdagen dock inte närmare än 5 meter från
tävlingsrutorna eller i en träningsruta iordningställd av arrangören. Tre rutor skall finnas, en till
vardera deltävlingen 1, 2 och 3. Om två eller tre rutor ligger på samma sjö skall en korridor på min.
20m lämnas mellan rutorna. Områdets storlek skall vara proportionellt till antal deltagare, vilket
betyder att man skall beräkna 400 kvadratmeter per deltagare. Rutornas placering skall vara så att de
är tillgängliga runt om d.v.s. att rutan ej ansluter mot strand. Avståndet mellan fiskande och de
övriga markerade hålen får inte understiga 5 meter detta gäller inte det egna markerade hålet. Det är
tillåtet att markera med flagga 2 hål samtidigt. Det är inte tillåtet att fiska, borra, mäska, vid en
omarkerad plats eller borrhål om inte en flagga är med.
Svartviksslingan 28│167 39 Bromma
Telefon 08-704 44 80│Fax 08-795 96 73│E-post info@sportfiskarna.se
www.sportfiskarna.se

Sida 1 av 2

Fiskemetoder - Redskap och beten:
Mäskning är tillåten. Fri mängd om inget annat anges i inbjudan. Det är förbjudet att kasta skräp eller
lämna mäsk inom tävlingsområdet efter tävlingens slut. Tävlande får endast använda ett redskap åt
gången. Motordrivna rullar eller motordrivna isborr är förbjudna. Endast mormyskakropp med en
maximal längd av 15 millimeter, utan krok är tillåtet. Mormyskan får endast vara försedd med en
enkelkrok. Extra vikter eller lockblänken är ej tillåtet. Endast en mormyska får användas åt gången.
Alla beten, undantaget fisk eller del av fisk, är tillåtet
Avlivning av fisk. Fångad fisk skall avlivas omedelbart efter upptagandet. Fisk som ej räknas i
tävlingen skall återutsättas eller avlivas omedelbart. Gädda räknas ej och skall omedelbart avlivas
eller återutsättas.
Invägning:
Fem minuter innan tävlingens slut skall en tredje signal ges. Fisket skall genast avbrytas vid slutsignal.
Endast fisk som landats före slutsignal räknas in i tävlingen. All fisk skall lämnas in för invägning inom
tävlingsarrangörens fastställda tid. Ingen fisk får lämnas kvar på isen. Fångad fisk får ej förvaras i
vatten och skall vägas in fri från is och snö.
Resultat:
Tävlingen avgörs på högsta sammanlagd vikt. Vid lika vikt vinner den som har flest fiskar. Detta gäller
för tävlingar som avgörs vid ett tävlingstillfälle utan deltävlingar. Poängberäkning vid serietävlingar är
samma som vid SM (se rubrik om poängberäkning).
Poängberäkning vid SM eller vid DM serier. Segraren i varje klass vid varje deltävling får platssiffra ett
(1), tvåan (2) osv. Skulle två tävlande ha samma vikt delar de på poängen. Ex. ettan (1) och tvåan får
då platssiffra 1,5 trean får platssiffra tre (3) osv.
Deltagare utan fångst eller deltagare som uteblir från en deltävling får en platssiffra som är lika med
antalet startande i klassen plus ett (1). Samma gäller vid diskvalificering, men då plus fem (5).
Total placering efter tre (3) deltävlingar fås genom att lägga ihop platssiffror från samtliga
deltävlingar. Den tävlande med lägsta sammanlagda platssiffran vinner, näst lägsta blir tvåa (2) osv.
Vid lika platssiffra avgör den högsta sammanlagda vikten från deltävlingarna. Är även den lika avgör
vikten från deltävling tre (3). Är även den lika avgör bästa resultaten på deltävlingarna, ex. platssiffror
1+1+3 segrar över platssiffror 1+2+2.
DM för kvalificering till SM:
Till SM kvalificerar sig 50 % från Distriktsmästerskapen, utom juniorklasserna där samtliga går vidare.
Till SM kvalificerar sig minst tre st från varje klass individuellt förutsatt att det är minst tre deltagare.
SM-tävling skall bestå av tre deltävlingar över en helg. Två deltävlingar på vardera tre timmar på
lördagen, och en deltävling på fyra timmar på söndagen.
Landslaget :
Endast seniorer/veteraner kan kvalificera sig till seniorlandslaget. Deltagarna i Herrseniorer,
Damseniorer, Herrveteraner och Damveteraner ingår i uttagningen till landslaget. Vid framräknandet
av slutresultatet gäller samma poängberäkning som ovan, klasserna läggs ihop och högsta vikt får
platssiffra ett (1), näst högsta platssiffra två (2) osv.
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Totalplaceringarna ett (1) till sex (6) utgör landslaget. Kvalificerad som lämnar återbud ersätts av nr.
sju (7) osv.
Övriga bestämmelser:
Deltagare får under tävlingen ej vistas utanför tävlingsområdet utom vid uträttandet av naturbehov
och då skall redskapen lämnas kvar inom tävlingsområdet.
Påföljd vid regelbrott:
Gult kort kan utdelas vid brott mot nedanstående eller befintliga regler: 2 gula kort under samma
tävling medför automatiskt rött kort.
Isdubbar skall medföras och bäras väl synligt runt halsen. Eggskydd skall vara påsatt vid in- och
utgång, men får tas av när man kommit fram till fiskeplatsen vid signal ett och skall borras fast.
Isborren skall också vara nerborrad i isen mellan varje håltagning för att undvika olyckor.
Vid den första signalen 5 minuter före start får de tävlande inta sina platser inom tävlingsrutan och
markera med flagga var hålet skall borras. Flaggans placering får inte överstiga 30 centimeter från
borrhålet. Borren skall under tävlingen vara fastborrad vid något av de två hålen den tävlande har
markerat enligt ovan kriterium. Den andra signalen signalerar tävlingens start. Efter detta får de
tävlande röra sig fritt inom tävlingsrutan. All förflyttning skall ske till fots. Vid förflyttning skall all
utrustning medföras eller lämnas vid eget markerat hål. All förflyttning inom tävlingsområdet ska ske
i rutan och till fots. Rutan får endast lämnas vid uträttande av naturbehov och då skall
fiskeutrustningen lämnas kvar i rutan. Det är tillåtet att använda pulka för transport av utrustning och
fångst.
Avstånd
Avståndet mellan fiskande och de övriga markerade hålen får inte understiga 5 meter, detta gäller
inte det egna markerade hålet. Avståndet mellan de tävlandes hål mäts från hålets kant till nästa
tävlande håls kant.
Det är inte tillåtet att fiska, borra, mäska, vid en omarkerad plats eller borrhål om inte en flagga är
med.
Det är förbjudet att kasta skräp eller lämna mäsk inom tävlingsområdet efter tävlingens slut.
Tävlande får endast använda ett redskap åt gången.
Endast en mormyska får användas åt gången. Alla levande beten, undantaget fisk eller del av fisk, är
tillåtet
Ingen fisk får lämnas kvar på isen. Fångad fisk får ej förvaras i vatten och skall vägas in fri från is och
snö.
Motordrivna rullar eller motordriven isborr är förbjudet.
Endast mormyskakropp med en maximal längd av 15 millimeter, utan krok är tillåtet. Mormyskan får
endast vara försedd med en enkelkrok. Extra vikter eller lockblänken är ej tillåtet.
Rött kort utdelas vid upprepning av ovanstående regelbrott samt kan utdelas vid brott av
nedanstående regler.( beslut fattas av tävlingsledningen)
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