
 

 

Tävlingsregler 2020 - Pater Noster Cup & SM Hav 
 

 Båtar i storlek mellan 4,5– 12 meter får delta. 
 

 Alla ombordvarande i båten är deltagare i ett 2- eller 3-mannateam och skall betala startavgift. 
 

 Varje ombordvarande skall ha minst 3,5 meter reling. Exempel: Båtens längd är 590 cm och bredd 220 cm = 2 
x 590 + 220 = 1400/350 = 4 (dvs, max 4 personer i denna båt) 
 

 Samtliga deltagande båtar skall av säkerhetsskäl vara utrustade med mobiltelefon eller VHF, samt nödbloss 
eller nödraket. 
 

 Flyt- eller överlevnadsoverall alternativt flytväst för samtliga ombordvarande skall finnas. ANVÄND DEN! 
Ankare med minst 50 meter lina skall också finnas ombord. 
 

 Fiske skall ske med spö (minst 5 fot) och lina på ett sportfiskemässigt sätt. Det är tillåtet att trollingfiska (ej 
ränndörja), meta, flugfiska, pilka och kasta. Det är tillåtet att använda 1 extraspö under fisket per team. (ex 3 
man – 4 spö) 
 

 Varje team får poäng för MAX 10 registrerade arter under tävlingen. 
 

 Det finns en "bruttolista" med Idealvikter. Endast de arter som finns med på denna lista kan räknas i tävlingen.  
 

 Det är tillåtet att fritt byta ut arter från lördag till söndag. De 10 arterna med högst poäng får räknas med. 
 

 Det finns även i år några extra tävlingar inbakade i PNC, t.ex. Tyngsta makrill, m.m. 
 

 Junior t.o.m. 18 år betalar ½ startavgift. 
 

 Båtbricka (1 st/team) hämtas vid det obligatoriska skepparmötet lördag 07:15 och söndag 07:40. 
 

 Tävlingstid lördag: kl. 07:30–16:30. Invägningen öppnar på lördag kl.16:45 (ca) 
 

 Tävlingstid söndag: kl. 08:00–14:30. Fri start efter skepparmötet. Invägningen öppnar på söndag kl. 14:30 (ca) 
 

 Bifogat finns ett informationsblad om säkerhet och miljö. Läs denna noga eftersom sjösäkerhet som alltid är 
prioriterat. Ta även del av Länsstyrelsens Fiskeregler för Havet, inklusive de fredningsområden som finns. 
Länk finns på hemsidan. 
 

 Deltagaravgiften för Pater Noster Cup är 1 000 kronor för 3-manna team och 700 kr för 2-manna team. (För 
junior t..o.m. 18 år ½ avgift, kontakta oss innan betalning!) 
 

 För de team som tänker deltaga i SM Hav 2020 tillkommer en SM-sanktionsavgift på 100 kronor / 
person. Samtliga deltagare i teamet måste då vara individuella medlemmar i Sportfiskarna! Läs mer 
om medlemskap här: https://www.sportfiskarna.se/Medlem 
 

 Insättning av startavgiften görs på GHFK ś Bankgiro 5338-0085 eller Plusgiro 92 81 22 – 1. Det går även 
utmärkt att använda swisch: Nr 123 081 3089. 
 

 Det är mycket viktigt att ange uppgifterna nedan senast den 18 maj 2020, för att vi ska kunna förbereda på rätt 
vis. (Det GÅR givetvis att anmäla sig även efter efter detta datum, även på plats! 
 

 På inbetalningen skall det finnas uppgifter om: Namn, adress, telefonnummer, antal deltagare, Team namn, 
eventuell klubbtillhörighet samt PNC 2020. Får du inte plats så skicka ett mail med info! Ange även om ni ska 

deltaga i SM eller inte. 


