
TK – Åtgärder vid regelöverträdelser i samband med tävling. 

 

Beslutsordning och konsekvenser vid regelöverträdelser 

De beslutande organ som finns vid regelöverträdelser vid tävlingar är: 

1. Tävlingsledning och tävlingsjury för den aktuella tävlingen 
2. Distriktsstyrelsen 
3. Tävlingskommittén 

där Tävlingskommittén är det högst beslutande organet. 

De beslutande organen har följande befogenheter vid regelöverträdelser: 

Tävlingsledningen för den aktuella tävlingen kan endast diskvalificera den tävlande från den aktuella 
tävlingen. Deltagare kan skriftligt överklaga tävlingsledningens beslut till tävlingsjuryn senast 15 minuter efter 
invägningstidens slut. 

Tävlingsjuryn för den aktuella tävlingen kan endast diskvalificera den tävlande från den aktuella 
tävlingen. En rapport om detta skall lämnas till det aktuella distriktets styrelse. Om tävlingsjuryn anser 
överträdelsen vara av sådan art att en längre avstängning kan komma i beaktande skall tävlingsjuryn göra en 
anmälan om detta till distriktets styrelse. Tävlingsjuryns beslut kan inte överklagas. 

Undantag: Vid SM-tävling eller högre nivå lämnas rapport i stället direkt till Tävlingsansvarig på Sportfiskarna 
samt Tävlingskommittén. 

Beslut om diskvalifikation skall ske utifrån de gällande regler som finns för den aktuella tävlingsformen. 

Distriktsstyrelse kan fatta beslut om längre avstängning i maximalt ett kalenderår från tävlingsverksamhet 
inom distriktet utifrån anmälan om regelbrott från tävlingsjury i lokal tävling. Rapport skall då lämnas till 
Tävlingsansvarig på Sportfiskarna samt Tävlingskommittén. 

Om distriktets styrelse anser överträdelsen vara av sådan art att en längre avstängning kan komma i beaktande 
alternativt en avstängning från tävlingsverksamhet i hela landet, skall distriktets styrelse göra en anmälan om 
detta till Tävlingsansvarig på Sportfiskarna samt Tävlingskommittén. Anmälan skall även meddelas till berörd 
person senast sju dagar efter beslutsdatum. Kopior på alla handlingar i fallet skall sändas till Tävlingskommittén. 
Distriktet skall informera berörd person om dennes rätt att överklaga distriktets beslut till Tävlingskommittén, 
senast 14 dagar efter det att personen ifråga fått beslutet. 

Distriktsstyrelsen kan även häva en tävlingsjurys beslut om diskvalifikation om de anser att beslutet är fattat på 
fel grunder. Beslut om avstängning från distriktets tävlingar eller hävande av diskvalifikation skall ske utifrån de 
gällande regler som finns för den aktuella tävlingsformen. 

Tävlingskommittén kan fatta beslut om avstängning från all tävlingsverksamhet i hela landet på obegränsad 
tid utifrån anmälan om regelbrott från distriktsstyrelse alternativt direkt från tävlingsarrangör vid SM-tävling 
eller högre nivå. Den tidsrymd avstängningen gäller beslutar Tävlingskommittén om i det enskilda fallet 
beroende på regelöverträdelsens art.  

Tävlingskommittén kan även häva en distriktsstyrelses beslut om avstängning om de anser att beslutet är fattat 
på fel grunder. 

Beslut om avstängning eller upphävande av avstängning skall ske utifrån de gällande regler som finns för den 
aktuella tävlingsformen. Tävlingskommittén ska inhämta all relevant dokumentation från både arrangör samt 
berörd deltagare för att kunna avgöra frågan korrekt.  

Tävlingskommitténs beslut kan inte överklagas. 

 

Tävlingskommittén Sportfiskarna 

Dan Källman, ordförande 


