
Välkommen till SM Gäddtrolling 2021

Corona pandemin är inte över än, men vissa lättnader har det blivit, och fler är

aviserade, vilket innebär att vi följer de rekommendationer och restriktioner

som gäller.

Foto på fångad gädda skickas omgående till tävlingsledningen,

alltså löpande rapportering under dagen.

Vi kör 100% C&R. Ni får mäta in de 5 längsta gäddorna över 60 cm.

Avrundning nedåt till närmsta cm gäller.

Folkhälsomyndighetens Gällande restriktioner skall följas.

Vilket i skrivande stund innebär begränsat antal personer i en samling.

Och givetvis håller vi rejält avstånd  till varandra.

Vid minsta symtom, STANNA HEMMA.



REGLER

• Det blir 100% catch&release
• Dom 5 längsta gäddorna totalt på hela tävlingen räknas
• Minimimått 60 cm.
• Max antal spön=beten är 8st.
• Endast gädda räknas

• Fisket får endast bedrivas med artificiella beten.

• Paravaner, djupriggar och planerboard får användas, dock ska det finnas flagga på
planerboard

• Endast trollingfiske, beten skall läggas ut bakom båten, inte kastas

• Flytväst/flytoverall är obligatoriskt

• Visitation kan förekomma vid hamnen eller på sjön.

• Förtäring av alkohol får ej förekomma på sjön
• Båt/team har själva ansvar för skador på annan båt eller egendom

• Protester skall vara sekretariatet tillhanda 30 minuter efter tävlingens slut. Protester kostar
300: - (återbetalas om protest bifalles)

• En tävlingsjury bestående av 2 tävlande team, utses innan start. Denna jury tillsammans med
tävlingsledningen, beslutar i frågor om framskjuten start, inställd tävlingsdag och ev. protester

• OBS: Ta med Kameramobil, detta eftersom rapportering sker löpande under
tävlingstiden

• Deltagande sker på egen risk.

Inget träningsfiske från och med Lördagen d. 11 september 2021

Gemensam start sker utanför sundet mellan Kyrkviken och Glafsfjorden

Tider: Lördag 08:00 Kaptensmöte, därefter gemensam start med startbåt så fort alla
är på plats utanför sundet.
Vi fiskar till 16:00 varefter vi åker in till hamnen snarast möjligt.

Söndag 07:00 Kaptensmöte, därefter gemensam start med startbåt så fort alla
är på plats utanför sundet.
Vi fiskar till 15:00 varefter vi åker in till hamnen snarast möjligt.

Dock gäller att foton som inrapporteras efter sluttid respektive dag, räknas inte.

Representant från varje team måste närvara vid båda kaptensmötena.

Telefonnr. under tävlingshelgen: Kalle 070-1911057

GPS Kordinater till Rampen: 59°39.193'N 12°34.732'E

Hjärtligt Välkomna.


