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Ett team består av minst 2 personer.
Lax / Öring med fettfena skall ovillkorligen returneras.
Max 10 st. spön / beten per Båt.
Minimimått för Lax / Öring är 62 cm. med ej klämd fena.
Max 3 st. Lax / Öring får vägas in per team.
Poäng: Lax / Öring = 10 p. / gr. + 2000 p. / st.
Öring / Lax under 60 cm medför diskvalifikation samt polisanmälan.
Max 100 st. betesfiskar får medtagas per team.
Flytoverall / flytjacka / flytväst är obligatoriskt.
Nödbloss eller nödraketer skall finnas i varje båt.
2 Kommunikationsmedel skall finnas med i varje båt.
Flaggor är obligatoriskt på pulkorna.
Ankare eller Dragg skall finnas i varje båt.
Tävlingsledningen avgör om tävlingen ska genomföras (rådande väder).
Fisk som lever vid invägning medför diskvalifikation.
Berörd fångstman, samt tävlingsjury avgör.
Tävlingsområdet är hela Vänern på allmänt vatten. Enda
godkända fiskemetoden är trolling. Ingen bordning mellan
båtar får ske under tävlingen, ej heller landstigning, endast om
det behövs ur säkerhetssynpunkt får detta ske, och då skall
tävlingsledningen kontaktas. Deltagarna får endast gå iland i
utgångshamnen under tävlingstiden. Vid försenad ankomst
utan att tävlingsledningen informerats får teamet själva svara
för alla eventuella sjöräddningskostnader.
Fiskavlämning får endast ske från båt på anvisat område.
Fiske får ej bedrivas närmare fastland än 300 meter.
Öar över 100 meter räknas som fastland.
Protest skall vara tävlingsjuryn tillhanda senast 30 min efter
tävlingstidens slut. Avgift för protest 300 kr.
Vid bifallen protest återfås avgiften.
Visitation av båtar kan komma att utföras.
Kaptenen i teamet ska vara 18 år fyllda, utöver kaptenen ska minst en i
teamet vara över 15 år.
Tävlingsjuryn består av 3 personer, varav 2 st från arrangör
och 1 från de tävlande.
Giltig tävlingstid är 4 tim / dag.
Arrangören ansvarar inte för eventuell stulen utrustning, tag
med er löst liggande utrustning, elektronik m.m.
Team, där någon teammedlem deltar märkbart alkoholpåverkad,
kommer att diskvalificeras.
Deltagande sker på egen risk.

