Sveriges sportfiske- & fiskevårdsförbund
och
SFK Minkarna
Bjuder in till 2019 års
Mormyska-SM och VM-kval
30-31/3
I Piteå
Alla tävlingar kommer att hållas i stadsnära
fiskevatten

Det är enkelt att resa hit, cirka en timme med flyg från Stockholm Arlanda till Luleå eller Skellefteå
Airport. Från Luleå Airport är det 50 km till Piteå city och från Skellefteå Airport är det 80 km. Du
kan också resa till oss med tåg eller buss. Hur som är du varmt välkommen!

Svenskt Mästerskap Mormyskafiske 30 mars
Program:
Fredag den 29/3 18,00-20,00
Utlämning av startkort, påsar, armbindel och pinnar sker på Kust Hotel & Spa. Hämtas av respektive
distriktstävlingsledare eller av distriktet utsedd person. Det går även att hämta ut detta vid
startplatsen Västra Kajen mellan kl 06,00-07,00 lördag den 30/3

Lördag den 30/3
07,00

Genomgång

07,15

Utgång deltävling 1 med lättnadskort

07,30

Utgång deltävling 1

07,55

Tävlingsrutan får beträdas

08,00

Start deltävling 1

11,00

Slut deltävling 1

Under pausen bjuds deltagarna på palt
13,00

Utgång deltävling 2

13,15

Utgång deltävling 2 med lättnadskort

13,25

Tävlingsrutan får beträdas

13,30

Start deltävling 2

16,30

Slut deltävling 2

Prisutdelning sker direkt efter tävlingen

Anmälan
Anmälan sker distriktsvis av distriktstävlingsledaren. Anmälningsblanketter skickas tillsammans med
2 komplett ifyllda startkort för varje deltagare, med namn, klubb, distrikt, klass samt
medlemsnummer i sportfiskarna. Startkorten skall vara korrekt textade. Innehav av handikappkort
meddelas i samband med anmälan. Anmälningsblankett finns på sportfiskarnas hemsida.
Anmälningsblankett och startkort skall vara arrangören tillhanda senast 2019-02-15 till:
Folke Andersson
Lillbrogatan 8
94132 Piteå
Startavgifter insätts distriktsvis på konto 8264-4 63148594-3 senast 2019-02-15. Märk insättningen
med: Mormyska-SM och distriktets namn

Startavgifter:
Seniorer och veteranklasser: 500:Juniorer: GRATIS

Regler:
Se sportfiskarnas regler för Mormyska

VM-kval 31/3
Kval och anmälan:
De 30 främsta oavsett klass från SM-tävlingen den 30/3 har möjlighet att deltaga i VM-kvalet.
Anmälan till kvalet lämnas in direkt efter prisutdelningen eller senast kl. 19,00 lördagen den 30/3 till
Folke Andersson telefonnr: 070-6663495. Detta för att arrangerande klubb ska ha möjlighet att
anpassa rutorna till antalet startande.

Program
Söndag den 31/3
07,00

Registrering och utlämning av startkort, pinnar och armbindel

07,30

Genomgång

07,45

Beteskontroll

08,00

Utgång deltävling 1

08,25

Tävlingsrutan får beträdas

08,30

Start deltävling 1

11,30

Slut deltävling 1

Lunch Förtäring kommer att finnas till försäljning
12,15

Genomgång deltävling 2

12,20

Beteskontroll

12,45

Utgång deltävling 2

12,55

Tävlingsrutan får beträdas

13,00

Start deltävling 2

16,00

Slut deltävling 2

2020 års VM-lag presenteras så fort som möjligt
Startavgift för VM-kvalet är 500:- . Startavgiften går oavkortat till landslaget. Startavgiften betalas
senast vid registreringen kl. 07,00 söndag morgon.

Regler
Se Sportfiskarnas regler för Mormyska Landslagskval
Beteskontroll enligt internationella regler kommer att göras. Vidare information kommer att finnas
på SFK Minkarnas hemsida: www.minkarna.se

Parallelltävling 31/3
En parallelltävling kommer att arrangeras i anslutning till det vatten
där VM-kvalet genomförs
Tävlingstid 10,00-14,00
Utgång 30 min och ingång 45 min
Startavgift: Senior och Veteranklass 100:-, Juniorer gratis

Övrig information:
Boende:
Vi rekommenderar:
Kust Hotell & Spa
Hamngatan 60
94132 Piteå
0911-30000
För annat boende kontakta Turistbyrån Piteå 0911-93390

Färdvägar:
Piteå ligger efter väg E4 ca 5 mil söder om Luleå eller 8 mil norr om Skellefteå. Tävlingsvattnen ligger i
stadsnära område och kommer att skyltas på tävlingsdagen. Tävlingsrutorna kommer att sättas ut en
vecka i förväg och då gäller fiskeförbud i rutorna. Träningsfiske kommer att tillåtas runt rutorna dock
ej närmare än 5 meter från dessa. Piteälven är ett fiskrikt vatten där mört, id, löja, sik och abborre
förekommer. Då fisket på söndagens tävling kommer att ske på Inre Fjärden är det av vikt att se till
att ha mycket lina på sina spön då djupet kan uppgå till 10 meter på sina ställen.

Tävlingsledning
Tävlingsledare:

Alf Israelsson

Tävlingsskreterare:

Folke Andersson

Sportfiskarnas representant:

Marino Sanvincenti

Tävlingsjury:

Tävlingsledaren, Sportfiskarnas representant och en av de tävlande

För mer uppgifter angående tävlingen kontakta:
Alf Israelsson SFK Minkarna epost alf.ingrid@allt2.se 070-3902927
Marino Sanvincenti Sportfiskarnas representant epost marino@asff.nu 070-3251215

