
TK – Åtgärder vid regelöverträdelser i samband med tävling. 

 

Förslag till ny rubrik och text till Allmänna tävlingsregler (MS) 

Beslutsordning och konsekvenser vid regelöverträdelser 

De beslutande organ som finns vid regelöverträdelser vid tävlingar är: 

1. Tävlingsjury för den aktuella tävlingen 

2. Distriksstyrelsen 

3. Tävlingskommittén 

där Tävlingskommittén är det högst beslutande organet. 

De beslutande organen har följande befogenheter vid regelöverträdelser: 

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. 

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 tävlings-

verksamhet 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. 

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. 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. 

 

Dan Källman 

Ordförande Tävlingskommittén 



Förklarande kommentarer från Dan Källman och arbetsgruppen. 

Sammanfattning/komplettering från Dan i punktform  (Dks kommentarer i blått): 

• Komplettera Allmänna bestämmelser med egen rubrik. På detta vis får vi en basplatta att 

hänvisa till i grenspecifika regler. (Bifogas, se ovan) 

• Beslutsordning med 3 steg (lokal tävling – distrikt – Tk). Finns inbakat i texten ovan. 

• Besluta vidare om sanktioner, gula/röda kort. Här är vi inte klara. Vi bör på sikt punkta upp vilka 

regelöverträdelser som berörs av respektive färg. (Snegla på FIPS i denna delen) Inga problem att i 

efterhand införa även denna detaljreglering, men inte akut.  

• Gå igenom samtliga grenars regelverk och lägga till nödvändig info även där. Detta är inte 

gjort i nuläget. Frågan är om det verkligen behövs? Inledningsvis räcker det med de allmänna 

regelverket.  

 


