Inbjudan Landslagskval 2013
Landslagsuttagning 2013, internationellt mete
Härmed inbjuder Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund till uttagningstävlingar för att utse
landslagen till VM och EM i internationellt mete 2013. De sex uttagningstävlingarna, varav de
fem bästa resultaten räknas, arrangeras under tre helger. De fem bäst placerade kvalificerar sig
till VM-laget, de fem därpå följande till EM-laget. Medlemskap i Sportfiskarna och svenskt
medborgarskap krävs och skall kunna styrkas.
Omgång 1
Deltävling 1, 18/5 Svartån, Örebro Arrangör: FK Mittmetarna
Deltävling 2, 19/5 Svartån, Örebro Arrangör: FK Mittmetarna.
Omgång 2
Deltävling 3, 31/8 Trummen, Växjö Arrangör: Fenan
Deltävling 4, 1/9 Trummen, Växjö Arrangör: Fenan
Omgång 3
Deltävling 5, 28/9 Lidan, Lidköping Arrangör Splash
Deltävling 6 29/9 Lidan, Lidköping Arrangör Splash
OBS! Fiskeförbud på sträckorna och närmre än 500m tilldesamma from torsdag innnan
tävlingshelg. Exakt var det är fastställs av arrangören.
TIDER

LÖRDAG

SÖNDAG

Anmälan

09:00

08:00

Lottning

09:20

08:20

Inträde i boxen

10:00

09:00

Förmäskning

11:50

10:50

Tävlingsstart

12:00

11:00

Tävlingsslut

16:00

15:00

Anmälan
Endast genom att startavgiften 1200:- sätts in på Sportfiskarnas BankGiro 166-1222 senast 30/4
2013. Startavgiften täcker samtliga 6 deltävlingar.
Ange Namn, Klubb samt medlemsnummer i sportfiskarna.
När betalning är genomförd – maila OCKSÅ anmälan till christerengvall(kanelbulle)gmail.com
Efter sista anmälningsdag återbetalas inga startavgifter vid återbud.

Upplysningar
(Email adresser i inbjudan är spam skyddade och byt därför ut (kanelbulle) till @)

Omgång 1: FK Mittmetarna Bo Levau tele: 0706304687 mail: levau.bo(kanelbulle)telia.com
Deltävling 1 och 2, Örebro Svartån: http://kartor.eniro.se/m/nmSFG

Omgång 2: Fenan Lasse Magnusson tele: 070-68 58 406 mail: Lasse(kanelbulle)pass.nu
Deltävling 3 och 4, Växjö Trummen: http://kartor.eniro.se/m/nmS1u

Omgång 3: Splash Andreas Sandberg tele: 0721872549 mail:
Andreas.Sandberg(kanelbulle)hiq.se
Deltävling 5 och 6 Lidköping Lidan: http://kartor.eniro.se/m/nmSPL

För träning på sträckorna kan det förekomma fiskekort, I sådana fall skall detta respekteras och
efterföljas. Kontakta arrangören för vidare information.
Tävlingsvattnet kan ändras om problem uppstår så tävlingen ej kan genomföras på planerad
plats. Detta meddelas i så fall i god tid innan. Om vattnet ändras återbetalas ingen startavgift.
Förbundsrepresentant: Christer Engvall tele: 0709316732 mail:
christerengvall(kanelbulle)gmail.com

TÄVLINGJURY
Tävlingsjury under omgång 1 består av: Peg A1, A2, A3, B1 vid första passet samt Christer
Engvall, Andreas Sandberg och Fredrik Andersson. Skulle någon av dessa personer vara
inblandad i ett disciplinärende och anses vara jävig av de övriga 6 så tar peg A4 dennes plats.

Regler
Gällande nationella regler för internationellt mete med följande undantag:
Grundmäskning 10 min innan start.
Bottenmete är inte tillåtet.
Max 10% av totala vikten bly på linan får ligga på botten. Det är inte tillåtet att överblya flötet.
Take-a-partfiske samt rullspö tillåtet
Långspöfiske med full linlängd ej tillåtet.
Tillåtna spölängder Take-a-part , 7-13 m.
Lina mellan topp och flöte får ej överstiga 1,5 m.
Rullspöfiske måste ske utanför 13meters gränsen. Lina måste lämna rullen vid varje kast.
Mäskning med hjälp av andra redskap än slangbella eller kopp (pole cup) är förbjudet.
Plattformsben: Förhållandena vid respektive omgång avgör ifall inga, de bakre eller samtliga
plattformsben måste vara på land. Respektive arrangör meddelar vad som gäller.
Tävlingstid 4 timmar.
All fisk vägs in utom löja, ål, gädda, gös, asp, och laxfisk.
Sektionsindelning meddelas senare

Inga nyheter 2013 nedan följer det som var nytt 2012

Träningsförbud på tävlingssträckan råder from torsdagen före tävlingshelg.
 Inga Betesbegränsningar
Efter vägning ska fisken förvaras i keepnet tills alla på sektionen har vägt och
tävlingsledningen ger en signal om att fisken kan släppas tillbaka, blir det omvägning och
deltagare släppt tillbaka sin fisk får deltagaren vikten 0gr. Synnerliga skäl måste föreligga för att
omvägning skall bli aktuell. Tävlande har dock ingen rätt att kräva omvägning av sektionen.
Tävlande på plats 1 och 2 på varje sektion skall, vid behov, hjälpa till vid invägningen.
Tillträde till sin plats – 2 timmar innan
Det är inte tillåtet att ta sin fiskeplats i anspråk och påbörja upptacklingen förrän
tidigast två timmar innan fisket startar. Detta innebär att man placerar sin utrustning
ca 3 meter från stranden och påbörjar iordningsällande av platsen tidigast 2 timmar
innan start. Det är dock tillåtet att tex ha färdigupptacklade rullspön klara utanför
platsen.

ALLMÄNT OM REGLER
Detta avsnitt kan komma att kompletteras eller ändras ifall det blir nödvändigt att ytterligare
förtydliga vissa regler.
Plattformsben: Vattenståndet vid tävlingsdagarna avgör vad som kommer att gälla. Troligt är
dock att de hela plattformen/stolen måste stå på land.
Då långspöfiske ej är tillåtet så syftar några av reglerna/begränsninarna i reglerna ovan till att
förhindra avarter för att kringå långspöförbudet. Några exempel på sådana avarter vore tex att
använda ett bolognesespö som ett 7-8m långspö, fiska 7m full linlängd och endast sätta på
ytterligare en del på spöt trots att det vore relativt grunt och därmed hävda att man fiskar TAP
(Take-a-part) eller tex vid användande av ett 7m TAP hålla spöt vid själva delning någonstans
mitt på spöt. När man fiskar TAP 7-8m bör man således hålla spöt i dess sista 1,5 meter.

Vad gäller ifall mitt spö har delning på 6,80m, det är ju nästan 7 meter ?
Det är inte tillåtet att använda ett spö på 6,80m. Däremot är det tillåtet att tillverka en
”miniförlängare” ifall denna är av vanligt spömaterial (glasfiber/kolfiber) samt att det går att
hålla hela spöt i denna minidel.
Rullspöfiske måste ske utanför 13meters gränsen. Lina måste lämna rullen vid varje kast. Endast
vid ett undantagsfall är det tillåtet att änvända ett rullspö på ett kortare avstånd. Ifall ens TAPspö går av och att man bevisligen omöjligt kan fortsätta använda detta så får man åberopa denna
undantagsregel. Man måste dock vid detta fall kasta ut förbi 13m och sen veva tillbaka tacklet.
Man får i detta fall aldrig fiska närmare än 7meter.

Väl mött, landslagsledningen.

