Tävlingsregler
Särskilda
-Personer som lämnar felaktiga uppgifter, eller fuskar, kommer att diskvalificeras
med omedelbar verkan
-Om tävlingens regler inte följs godtas inte anmälan
Allmänna
-Fisken skall vara spöfångad
-Maximalt antal spön är 4st per person
-Fisken skall vara krokad i munnen, insidan ut, inget annat
-Fisken skall vara fångad i Sverige
-Fångstmannen skall vara anmäld som deltagare innan en fisk anmäls
-Tävlingsåret löper från 1/1 till 31/12
-All karp ( cyprinus carpio) räknas i tävlingen och går under samma klass oavsett
fjällsättning, färgavvikelse, etc.
- Du kan tillgodoräkna dig maximalt 9 karpar, men maximalt 3st från samma vatten.
Detta innebär att för att kunna få ” full pott” behöver du fånga 9 karpar från minst 3
olika vatten, men det fungerar också utmärkt att ha 9 karpar ifrån 4,5,6,7 8 eller 9
olika vatten för den som vill det. ” 3- begränsningens” syfte är att få bredd på
fångstplatserna och för att ingen ska kunna vinna på att bara dra massor av karp i
”hemmavattnet”
-Deltagare får anmäla så många karpar som denne vill under året, men det är de 9
största/deltagare som platsar inom ramen av maximalt 3 fisk/vatten som utgör
totalvikten vid årsslutet
-Vid en fylld lista kommer den minsta fisken automatiskt bytas ut vid anmälan av en
ny, större fisk
-Nolla alltid vågen och använd en väl avrunnen weighsling
-Vägning skall ske på godkänd fiskevåg, kolla godkända modeller på
www.sportfiskarna.se
Fotokrav
-Det är obligatoriskt att skicka in en bild på fångst med varje anmälan!
-Fotot skall visa fisken tydligt med ett referensföremål, alternativt får man hålla i
fisken
Fångstplats
-Anmäld karp godkänns från vatten med dagskort, dygnskort, årskort och från
klubb/föreningsvatten som vem som helst och när som helst under året kan bli
medlem och fiska i!
-För att undvika diskussion angående om fångstplats är godkänd eller ej ska
tävlingsdeltagare lämna in skriftlig protest inom 1 månad från anmälningsdatum om
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han eller hon anser att fisken anmälts i strid mot gällande regler. Om detta ej gjorts
inom utsatt tid och den godkänts av tävlingsledningen så är fisken godkänd
-Fångstvatten och närmsta kommun skall alltid anges
-Som fångstvatten räknas sjöar, dammar och åar
- Kommunalägda och privata vatten som saknar fiskekort men som upplåter fritt
fiske för alla är godkända fångstvatten
-Privata dammar (i någons trädgård), samt stängda syndikatvatten är inte godkända
fångstvatten
Anmälan
-Genom att anmälan är skickad godkänner fångstmannen att uppgifterna och
fångstbilder kan publiceras på internet (dvs hemsidan och Facebook), samt medger
att han eller hon godkänt och förstått tävlingsreglerna
-Anmälan skall fyllas i komplett
-Deltagare kan registreras löpande under hela tävlingsåret
-Om vittne till fångst eller vägning saknas så skall detta anges
-Anmälan skall vara inskickad senast 15 dagar efter fångsten
-Fisk fångad efter den 16/12 skall vara anmäld senast den 31/12
-Deltagaravgiften på 300kr skall vara betald senast 30 dagar efter registreringen
-Deltagare får hoppa av tävlingen, alla anmälda fiskar stryks då
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