Regler för Trolling efter Gädda.
Trollingfiske är släpfiske från båt med sportfiskeredskap.
Säkerhetsbestämmelser
Gällande sjöregler ska alltid följas.
Landstigning eller bordning av annan båt under tävling är förbjudet förutom i nödfall.
Vid nödfall skall alltid kontakt med tävlingsledningen ske snarast.
Planerboards skall vara försedd med flaggor som tydligt markera positionen, spöparavaner får
användas utan flaggor men skall hållas under uppsikt och respektera gängse sjöregler.
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.
Generella regler:
Arrangören/tävlingsledaren har alltid möjlighet att för den aktuella tävlingen justera nedanstående
generella tävlingsregler.
Arrangören upprättar kaptensmöte före tävlingen där minst en person från varje team måste
närvara. Där sker genomgång av dagens tävlingsregler, sjöregler, fredningszoner, förbudszoner och
tävlingstid mm.
Sportfiskarna rekommenderar att alla tävlingar utförs som C&R där alla fångade gäddor omedelbart,
efter fångst och dokumentation, återutsätts på ett för fisken skonsamt sätt. Minsta minimimått
rekommenderas till 50 cm men arrangören bestämmer det minimått som anses lämpligt för aktuell
tävling.
Resultat baseras på längd i cm och dokumentation sker med fotografering mot mätbräda. Påbörjad
centimeter avrundas nedåt.
Mätbrädan skall placeras plant och horisontellt och stjärtfenan får inte tryckas ihop, fisken ska
placeras varsamt på mätbrädan och man får inte dra i fisken i dess längdriktning.
Fisken får hållas fast med en eller om så behövs två händer under det att mätning och dokumentering
sker.
Vid fotografering skall man tydligt se att nosen ligger mot kant och att längden tydligt kan bestämmas.
Sportfiskarna rekommenderar, när det gäller SM, DM / kvaltävlingar till SM, att teamet mäter sina fem
längsta gäddor / tävling, vilket ger en totallängd.
Vid samma totallängd avgör längsta fisk.
Antal spön / beten är max 10 st. (kan dock vara färre beroende på gällande fiskeregler på aktuellt
tävlingsvatten, samt arrangörens beslut.)
Fisket får endast bedrivas med artificiella beten = ej död eller levande betesfisk
Endast trollingfiske, beten skall läggas ut bakom båten, inte kastas
Klasser: En Klass.

Särskilda regler DM och SM
SM och DM-tävlingar får ej genomföras i direkt anslutning till leken och eller i områden som är
särskilt känsliga.
För deltagande på SM, DM och andra tävlingar som är SM-kvalificerande, krävs individuellt
medlemskap hos Sportfiskarna.
SM, DM, och andra tävlingar som är SM-kvalificerande, måste sanktioneras.
Övriga tävlingar bör sanktioneras.
För DM eller SM-tävling krävs att tävlingstiden är minst 4 timmar.
Kvalificeringar till SM
SM-medaljör
De tre medaljvinnande teamen från den senaste SM-finalen är direktkvalificerade till SM. Om
något av dessa team ej kan deltaga så fyller man inte på med fjärdeplacerade teamet, utan
platsen förfaller.
DM
DM kan arrangeras som en enskilt tävling omfattande en eller två dagars tävling.
Alternativt en DM-serie fördelat på t.ex. 3 – 5 deltävlingar.
Tävlande Team/Lag får ställa upp i DM i det distrikt Teamet/Laget har sin postadress eller tävla för
klubben i det distrikt Teamet/Laget har sitt säte.
Om DM inte genomförs i de tävlandes distrikt får Teamet/Laget delta på ett annat distrikts DM.
Från DM kvalificerar sig 25 % av TEAMEN till kommande års SM.
Vid 20 startande team, eller mindre, gäller minst fem team, förutsatt att det är minst fem deltagande
team i kvaltävlingen.
(De här kvalgränserna gäller för kvaltävlingar 2021, till SM 2022, och kan ev. revideras, beroende på
utfallet efter 2021.)
Om något av dessa team ej kan deltaga i SM, eller redan är kvalificerade genom
medaljplacering på föregående SM, så fyller man på med teamet som står på tur, o.s.v.
Lake Tour, som inte är DM
Här gäller 25 % av TEAMEN kvalar till kommande års SM.
Om någon av de teamen ej kan deltaga i SM så tillfaller platsen inte påföljande team, utan platsen
förfaller.
Detsamma gäller om teamet kvalificerar sig via kategorierna SM-medaljör eller DM.
Annan kvaltävling
Sportfiskarna har dessutom möjlighet att skriva kontrakt med arrangörer utöver ovanstående
och avtala med hur många SM-platser som dessa tävlingar har att tilldela.

