SPLASH

Landslagsuttagning 2018, internationellt mete.
Härmed inbjuder Sveriges Sportfiske‐ och Fiskevårdsförbund till uttagningstävlingar för att utse
landslagen till VM och EM i internationellt mete 2019. 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 (förtydliganden ang. avhopp o.d. längre ner i dokumentet).
Medlemskap i Sportfiskarna krävs och skall kunna styrkas. För deltagare med icke svenskt
medborgarskap gäller Fips‐ed reglerna. Skall kunna styrka att man bott i Sverige i minst 5 år bl. Enligt
Fips‐ed får ett landslag innehålla en icke medborgare.
Omgång 1.
Deltävling 1, 5/5 Lidan, Lidköping. Arrangör: Splash
Deltävling 2, 6/5 Lidan, Lidköping. Arrangör: Splash
OBS!
Omgång 2.
Deltävling 3, 9/6 Svartån, Örebro. Arrangör: SWEA.
Deltävling 4, 10/6 Svartån, Örebro. Arrangör: SWEA.
OBS!
Löja räknas ej!
Omgång 3.
Deltävling 5, 25/8 Göta Kanal Norsholm Bråttom sluss. Arrangör: Constellation.
Deltävling 6, 26/8 Göta Kanal Norsholm Bråttom sluss. Arrangör: Constellation.
OBS!
Löja räknas ej!

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
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Anmälan.
Endast genom att startavgiften 1200: ‐ sätts in på Sportfiskarnas Bankgiro: 166–1222 senast 30/4 2018.
Startavgiften täcker samtliga 6 deltävlingar.
Ange Namn, Klubb, 577 samt medlemsnummer i sportfiskarna.
(577 är kostnadsstället för VM/EM inte mete. Så att ekonomi lätt kan bokföra på rätt ställe)
När betalning är genomförd – maila OCKSÅ anmälan till:
Jens Jungevik Tele: 076‐019 83 62 E‐post: jens.jungevik@tavlingsmete.se
Efter sista anmälningsdag återbetalas inga startavgifter vid återbud.
Upplysningar.
Omgång 1:
Deltävling 1 och 2. Lidan Lidköping: https://kartor.eniro.se/m/MSrB9
Arrangör: Splash
Henrik Bengtsson Tele: 072‐241 23 78 E‐post: henrik.bengtsson@skanska.se
Mikael Tono Tele: 070‐771 28 38 E‐post: info@splashfishing.com
Omgång 2:
Deltävling 3 och 4. Svartån Örebro https://kartor.eniro.se/m/2ZuR7
Arrangör: Swea
Tommy Lindblom Tele: 070‐485 68 74 E‐post:Tommy.lindblom@telia.com
Kent Adell Tele: 070‐839 28 29 E‐post: kent_adell@hotmail.com
Omgång 3:
Deltävling 5 och 6. Göta Kanal Norsholm Bråttom sluss https://kartor.eniro.se/m/tOL6g
Arrangör: Constellation Sthlm.
Tom Östlund Tele: 070‐698 40 49 E‐post: tom.ostlund@setragroup.com
Thomas Söderlund Tele: 073‐ 334 29 00 E‐post: soderlund.thomas@gmail.com


Fiskeförbud på sträckorna och närmre än 500 m till dessa fr.o.m. torsdag innan tävlingshelg. Exakt
var det är fastställs av arrangören.



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.

Förbundsrepresentanter:
Tävlingsansvarig: Michael Molander Tele: 08‐410 80 605 E‐post: michael.molander@sportfiskarna.se
Grenansvarig: Jens Jungevik Tele: 076‐019 83 62, E‐post: jens.jungevik@tavlingsmete.se
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Tävlingsjury.
Tävlingsjuryn består av: Henrik Bengtsson, Tommy Lindblom och Tom Östlund. Arrangörsklubben utser
invägningsansvariga per sektion som också ingår i tävlingsjuryn. Det kan t.ex. vara tävlande på peg 1 på
varje sektion. Skulle någon av dessa personer vara inblandad i ett disciplinärende och anses vara jävig av
de övriga så tar peg A2 osv. dennes plats.
Regler.


Gällande nationella regler för internationellt mete med följande undantag:
Ingen mäsk eller betesbegränsning.



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.
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.



Tävlande på plats 1 och 2 på varje sektion skall, vid behov, hjälpa till vid invägningen. All
fisk vägs in utom ål, gädda, gös, asp, och laxfisk.



Löja räknas inte på deltävlingar 3–6.



Sektionsindelning meddelas senare.

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 iordningställande av platsen tidigast 2 timmar innan
start. Det är dock tillåtet att tex ha färdigupptacklade rullspön klara utanför platsen. Arrangören kan
dock ge tillåtelse till tillträde om det inte spelar någon roll tidsmässigt för de tävlande.
Efter vägning ska fisken förvaras kvar i keepnet tills alla på sektionen har vägt, invägningsansvarig ger
klartecken att fisken kan släppas tillbaka. Blir det omvägning och deltagare släppt tillbaka sin fisk får
deltagaren vikten 0 gr. Synnerliga skäl måste föreligga för att omvägning skall bli aktuell. Tävlande har
dock ingen rätt att kräva omvägning av sektionen. Beslut om omvägning tas av tävlingsjuryn.
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
hela plattformen/stolen måste stå på land.
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VM/EM Lagen.
Av startavgifterna (minus ev. utgifter för arrangemangen) fördelas 60% till VM laget och 40% till EM
laget.
De första 10 i slutresultatet har kvalificerat sig till landslagen. Efter att internationella förbundet har
publicerat kalendern för 2019 ska varje person meddela sitt deltagande på 2019 års VM/EM. Den
publiceras normalt under november. Varje kvalificerad person ska anmäla sitt deltagande i VM/EM till
förbundsrepresentanten senast 15 december. Det står fritt att välja VM eller EM i turordning från
placering 1 och ner till placering 10. Exempelvis kan den som vann uttagningen välja att åka på EM.
Sedan är det 2: ans tur att välja VM eller EM. Först när alla 10 har meddelat sitt deltagande blir det
aktuellt att sätta in ersättare vid avhopp.
Observera att slutresultatet ordnas efter lägst resultat på fem deltävlingar. Den som inte har deltagit i
minst fem deltävlingar hamnar automatiskt efter en person som har det. Oavsett antal poäng.
Målsättningen är att ha både VM laget och EM laget klart 2018‐12‐31.
Officiell betesleverantör:
Under alla deltävlingar är Metmask AB officiell betesleverantör.
För beställning kontakta Russel Hopkins Tel: 0703‐71 53 99 E‐post: info@metmask.com

Väl mött önskar svenska sportfiske förbundet, Splash, SWEA och Constellation Stockholm!
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Omgång 1 Lidan Lidköping:

1. Parkering finns vid kyrkogården utmed Vävaregatan.
2. Parkering får ej ske vid ”gamla affären”, där parkeringen till för de boende.
3. Lottning sker vid sträckan nedanför ”gamla affären”.
https://kartor.eniro.se/m/MSrB9
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Omgång 2 Svartån Örebro:

1. Samlingsplats & anmälan, inga bilar får köras in på området.
Blå linje är sträckan som kommer att användas. Då vi inte vet hur många vi blir så kan vi ännu inte sätta in
sektionerna.
https://kartor.eniro.se/m/2ZuR7
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Omgång 3 Götakanal Norsholm:

1. Anmälan/lottning
2. Parkering
3. Start på sträckan
https://kartor.eniro.se/m/tOL6g
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