Sportfiskarnas tävlingsbestämmelser

TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR ABBORRE
Regler för abborre
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Allt fiske sker med syfte att återutsätta fisken varsamt snarast efter genomförd
mätning. Så kallad Catch & Release. Fiskmatta, skonsam håv och annan utrustning för
rätt behandling av abborren rekommenderas stark.
Klass: Båtteam 1-3 personer. Totallängd av abborre för teamet på fem fiskar
(placering 1, 2 och 3 koras).
Individuell klass: Längsta abborren (placering 1, 2 och 3 koras).
Alla resultat baseras längd.
Fisket sker enbart från båt. Landstigning inte tillåtet annat än vid nödsituation och
detta måste då meddelas tävlingsledningen.
Registrering av fångst sker i hamn efter tävlingen med digital kamera ink egen USBkabel. Fisk som inte kan dokumenteras på ett sådant sätt att längden på ett klart och
tydligt sett kan verifieras eller där det framgår att anläggningen inte skett på ett
korrekt sett godkänns inte.
Anläggning av abborren på måttbräda för fotografering: abborren måste anläggas på
brädan på ett sådant sätt att det inte finns luft vare sig mellan nos och rygg då
längden avläses. Stjärtfenan får tryckas ihop utan att skada fisken. Avläsningen sker
på 0,5 cm och upphöjes vid 0,50 till närmast övre cm och tillika 0,49 cm avläses
nedåt.
Kameran skall vara inlämnad senast 30 min efter tävlingens slut.
Minsta längd för godkänd abborre är 25 cm.
Vid samma totallängd i lagtävlingen avgör längsta fisk och därefter näst längsta fisk
och så vidare tills vinnare korats.
Vid individuell tävling registreras längsta fisk in, vid lika längd delas placering.
Tävlingsledningen bör bestå av tävlingsledaren, eventuell representant från
sportfiskarna, ansvarig för invägningen samt 2 deltagare exempelvis första och sista
numret av deltagarbrickorna.

Redskapsbegränsningar
• Endast spinnfiske med artificiella beten och spö fört från hand är tillåtet.
• Tackel får maximalt vara försett med sex krokspetsar.
• Fiskeredskapet får ej framföras med hjälp av motor.
• Doftmedel får användas.
• Endast ett redskap per tävlande får användas vid fiske.
Säkerhetsbestämmelser
• Båten ”ekipaget” skall vara lämpad för framfart utifrån tävlingsvattnets krav.
Tävlingsledningen har rätt att avhysa ekipage som inte uppfyller tävlingsledningens
krav. Flytringar godkännes inte. OBS! Vid osäkerhet kontakta arrangören.
• Samtliga tävlande skall oavbrutet bära flytväst, flytjacka eller flytoverall på avsett sätt
från det båten lämnar hamn till dess att båten är tillbaka i hamn. Båten ska vara

utrustad med kompass, nödbloss, mobiltelefon med täckning på gällande vatten.
Utomstående får inte följa med ombord på någon tävlingsbåt, om inte
tävlingsledningen har godkänt detta. Gällande sjöregler ska alltid följas. Förutom
gällande sjöfartsregler gäller en hastighetsbegränsning på 22 knop på alla tävlingar
där lägre hastighet inte är ett krav utifrån gällande sjöbestämmelser.
•
•

Skepparmöte ska hållas varje tävlingsdag och varje team ska närvara med minst en
person.
Regelbrott mot säkerhetsbestämmelserna leder till omedelbar diskvalificering.

Förberedelser, start och tävling
• Start/id-bricka utlämnas på angiven tid innan varje tävlingsdag.
• Båtarna får efter startsignal lämna hamnen och ska vara tillbaka i hamnen samt ha
lämnat in startbrickan till sekretariatet innan den angivna sluttiden.
• Tävlingsjuryn avgör om tävlingstiden eller tävlingen p.g.a. vädret eller andra
omständigheter behöver flyttas fram, reduceras eller ställas in.
• Fyra timmars fiske räknas som hel tävlingsdag och som fullständig tävling.
• Radiokommunikation får ske mellan deltagande team.
Tävlingsområde
• De tävlande ska få tillgång till ett sjökort där tävlingsområdet är utmarkerat liksom
fredningsområden med angivna koordinater. Den tävlande är skyldig att förvissa sig
om var fredningsområden och andra förbudszoner finns.
Regler för sumpning av abborre vid alternativ tävlingsform med levande invägning
• För att sumpa abborre krävs att sumpen har en volym av 50 liter eller mer.
• Maximalt fem abborrar får vara i sumpen samtidigt.
• Det är tillåtet att byta ut fisk i sumpen under tävlingens gång.
• Ifall fler än fem fiskar läggs i sumpen samtidigt diskvalificeras tävlande.
• Enbart fisk med god vigör kan bytas ut i sumpen. Fisk som avlidit, tappat balansen
eller visar tydliga tecken på ohälsa får inte ersättas under tävlingens gång.
• Tänk på att vattendjupet där fisken fångas påverkar fisken. Rekommendationen är att
fisket inte bedrivs djupare än 8 meter.
• Avliden fisk ger avdrag på totalvikten. Ifall en fisk avlidit får inte fiskens vikt
tillgodoräknas totalvikten vidare görs ett viktavdrag om 100 gram.
Övrigt
• Regler och upplägg kommer att utvärderas av tävlingskommittén och vid behov
justeras.

