
För arrangören:
Peggning ska alltid ske så att nummer ett börjar från vänster när man står framför vattnet.

Deltagare ska ha minst 90 min för uppackning när man kommit till sin peg.

Ett fiskevattens minimimått och regler måste alltid följas och det som berörs av detta måste anges 
tydligt i inbjudan.

Rekommenderat avstånd mellan peggarna är 15 meter.

För sektionsindelning används samma regler som för internationellt mete.
(1-8 deltagare = 1 sektion, 9-16 = 2, 17-24 = 3, 25-32 = 4, 33-40 = 5, 41-48 = 6, 49-56 = 7, 57-64
= 8, 65-72 = 9. Vid fler deltagare blir det en ny sektion för var åttonde deltagare. )

Innan tävling bör en tävlingsjury utses bestående av en representant från arrangören och en 
representant för fiskarna.

Tävlingsarrangören skall ha ordnat med vågar så att fisken kan vägas in levande.
Fisken skall återutsättas i vattnet, med så varsam behandling som möjligt. 

För deltagaren:
Anmälan:
Deltagare ska ha anlänt till samlingsplatsen och anmält sin närvaro senast 120 min innan start om 
inte arrangören meddelat annan tid i inbjudan. Tävlande som inte anmält sin närvaro har inte rätt att 
kräva att få deltaga i tävlingen.

Mäskning:
Grundmäskning får påbörjas vid signal 10 minuter före start.

Keepnet:
Minimilängd på keepnet är alltid minst 3,5 meter, ifall arrangören anser att längre behövs ska detta 
anges i inbjudan.

Ett keepnet måste vara misnt 40 cm i diameter om det är runt eller 50 cm diagonalt om det är 
fyrkantigt.

Maskorna i keepnet får ej vara större än 10x10 mm

Lodsänke/Feedrar:

All lodning innan start måste ske med sänke och inte med feeder, men efter startsignal får sänke ej 
användas utan bara feeder.

Största storlek på feeder som får användas är 7 cm lång och 5 cm i diameter.
Minsta feeder storlek som är tillåten är 1,5 cm lång och 1,5 cm i diameter.
Feedern måste väga minst 15 gram 

För att skydda fisken så måste feedern kunna löpa fritt i en rig så att fisken inte riskerar att släppa på
en feeder om linan skulle gå av....
Mellan feeder och rulle får det inte finnas några som helst stopp.

Minsta längd från feeder till kroken är 50 cm .



Detta mäts med tacklet frihängande från lägsta punkten på feedern till kroken.

Inget mäsk får vara på utsidan av feedern när man kastar ut.

Fisket:
Endast en enkelkrok får finnas på riggen och krokstorleken är maximerad till 
strl. 10 (avståndet mellan krokspets och krokskaft får max vara 7 mm)

Om chocklina används så måste den vara minst 7 meter.

En fångad fisk räknas även om den oavsiktligt krokats utanför munnen.
Men medvetet ryckfiske är inte tillåtet.
Man får packa upp hur många spö man vill men bara ett spö får användas åt gången.
På reservspöna måste feedrarna vara tomma.

Man måste kasta ut feedern. Vid utkast måste bygeln vara öppen och spolen får inte blockeras med 
t.ex. ett finger så att lina inte kan lämna spolen.

När man fångat en fisk så får man inte kasta ut förrän den fångade fisken släppts ner i keepnetet.

Tävlande får inte lämna peggen med spöet ”fiskandes”.

Om en fisk som krokats trasslar ihop sig med grannens lina så får den räknas om trasslet släppt 
innan fisken håvats.

Ekolod och drönare är förbjudna att använda för deltagare under tävling.

Det är även förbjudet att mäta längden man fiskar med mekaniska eller elektroniska hjälpmedel så 
som varvräknare på rullen.

Fisk som är på väg att landas men som inte befinner sig helt och hållet över vattenytan då
slutsignalen går får inte vägas in.

Beten/  Betesbegränsning:
Ingen betesbegränsning vad gäller mängd finns då det inte går att kontrollera.

Artificiella beten eller mäsk får ej användas som krokbete, inte heller levande eller död fisk, 
bröd, deg, pellets, boilies.

Invägning:
Fångad fisk skall förvaras i keepnet under tävlingen och vägas in ren från jord, sand,
vattenväxter etc. All fisk som håller lagstadgat eller fiskevattnets minimimått och inte innefattas av 
lokala fredningar eller är rödlistade får vägas in. 

Invägning ska ske med minst 2 personer, en som sköter vågen och en som sköter protokollet.

Samma våg måste användas på hela sektionen.

Efter vägning skall fisken förvaras i keepnetet i vattnet direkt igen tills hela sektionen är invägd och
klartecken getts att släppa ut fisken.

Om man fångat fisk men dom inte gör utslag på vågen så ska fiskarna räknas och om likaläge 



uppstår ska sektionsplacering ske efter antalet fångade fiskar.

Eventuella protester ska vara inlämnade till tävlingsjuryn inom en timme efter tävlingens slutsignal.

Poängberäkning:
Segraren på varje sektion erhåller platssiffra 1, tvåan platssiffra 2 o s v. 

Skulle två tävlande på sektionen ha samma vikt delar de på poängen. 
Ex: Ettan och tvåan får då 1,5 poäng vardera, trean får platssiffra 3 o s v.

Deltagare utan fångst får en platssiffra som är lika med antalet startande på hans
sektion plus ett (1).

Tävlande som inte deltar eller diskvalificeras på en deltävling får inte tillgodoräkna sig något
resultat från denna.

Vid lika total platssiffra avgör bästa sektionsresultat på någon av deltävlingarna. 
Är även den lika avgör näst bästa sektionsresultat o s v. 

Har två tävlande i samma klass lika hög total platssiffra
och exakt lika sektionsplaceringar, är det den högsta sammanlagda vikten på de räknade
deltävlingarna som avgör. 

 


