Vänern Perch Open 22

Nedan är tilläggsregler som gäller utöver Vänerns fiskeregler som hittas på länsstyrelsens
hemsida:

● Startavgiften är 200: - per person, betalning sker på plats. Avgiften ska vara betald med swish innan
kaptensmötet klockan 07:30 , har man inte betalt innan kaptensmötet får man inte vara med och
tävla.

● Teamen består av minst två och max tre deltagande, enbart fiskare får vara med i båten och ett
team fiskar från samma båt.
● Teamet med den längsta totallängden på deras fem längsta abborrar över 30cm utses till vinnare
och de tilldelas 50% av den totala startavgiften. Tävlingens längsta abborre belönas med 25% av
den totala startavgiften. Enbart kontantpriser.
● Tiebreaker segrare: Om två eller flera team hamnar på samma totallängd segrar det team med den
längsta abborren och skulle de vara lika långa blir det den näst längsta som fäller avgörandet osv.
Skulle två eller flera team fånga fem lika långa abborrar och sluta på samma totallängd kommer det
att bli en delad seger.
● Tiebreaker längsta abborre: Skulle två eller flera team fånga lika långa abborrar som visar sig vara
de längsta i tävlingen delas den potten lika mellan lagen.
●

Obligatoriskt kaptensmöte vid Grums Båtsällskaps klubbstuga för enbart kaptenen från varje team
kl. 07:30. Fri start sker efter mötets slut.

●

Målgång sker klockan 16:00 och då ska båten ha passerat tågbron/ mickelsbron/ Trulsen och har
båten inte passerat någon av dessa tre punkter innan 16:00 kommer laget att bli diskvalificerat.

●

Fiskezon: Vänern, Grumsfjorden, Borgvikssjön. Fiskeförbud innanför och mellan sydspetsen på
Hundholmen och Götviksudden (Norsälvens FVO) samt de gula markeringarna utanför Gruvöns
industriområde.

●

Man ska alltid om möjligt hålla cirka två kastlängder till andra båtar. Visa varandra respekt.

●

Ett aktivt spö per fiskare och spöet måste vara handhållet. Bara ett bete per spö, det är alltså inte
tillåtet att använda sig av upphängare. Alla metoder är tillåtna, spinn, fluga, pimpel och vertikalfiske.
Notera att man får trolla men då måste man vara minst 300 meter från land eller ö större än 100
meter enligt Vänerns regler och det är fortfarande bara tillåtet att använda ett spö per person som
måste vara handhållet. Det är inte tillåtet att använda maggot, mask eller någon form av levande
eller död betesfisk. Allt fiske måste ske från båt. Drift och ankring med elmotor är tillåtet

●

Abborren måste uppnå en längd av minst 30 cm och stå med i den medskickade fångstrapporten
för att räknas in i tävlingen. När abborren mäts är det tillåtet att klämma stjärtfenan. Det är endast
Catch & Release som gäller på alla abborrar över 30 cm som fångas i tävlingen. Återfångad
abborre räknas ej i tävlingen. Fisk får sumpas men måste returneras innan man byter plats.

●

Foto med egen digitalkamera eller mobil gäller och tag med kabel för att möjliggöra överföring av
bilder till tävlingsledningens datorer om man använder digitalkamera. Minneskortet ska vara tomt
om man använder digitalkamera. Arrangörer och tävlande team kommer att hjälpas åt att bedöma
foton för att vi ska få en rättvis och smidig inmätning.

●

Ett foto på abborrens längd tages genom att fiskens mun som ska vara stängd placeras mot kanten
på mätbrädan samtidigt som ryggen ligger mot taket på mätbrädan. Ett foto tas på abborren när den
ligger på mätbrädan och ett foto av fångstman med fångst. På båda bilderna ska abborrens vänstra
sida synas. OBS! Max tre foton per fisk ska lämnas till tävlingsledningen. Tävlingsledningen har
rättighet att kontrollera kamera, mobil, minneskort som används vid fotografering. Det är av största
vikt att det går att avgöra fiskens längd med hjälp av fotot. Tveksamma bilder kommer ej att
godkännas. Abborrens mått avrundas alltid nedåt till hel centimeter, stjärtfenan ska tydligt passera
hela strecket för att räknas. Tävlingsledningen har rätt att använda bilderna.

●

Alla lag måste traila i Grums, man får alltså inte åka någon annanstans och traila i båten.

●

Det är inte tillåtet att överskrida hastigheten 5 knop inom 5-knopsområdet, vänligen respektera
detta.

●

Slumpvis inspektion kan komma att ske.

●

Alkoholförtäring är strängt förbjudet innan och under tävling. Tävlande som uppträder påverkade
diskas omedelbart.

●

Någon form av flytplagg är obligatoriskt.

●

Det är förbjudet att beträda land under tävlingstid utan att tävlingsledningen meddelas.

●

Prisutdelning sker så snart resultatlistan sammanställts.

●

Tävlingsledningen avgör om tävlingen ska genomföras (rådande väder). Reservdag söndag

25/9–22.
●

Protest skall vara tävlingsjuryn tillhanda senast 30 min efter tävlings tidens slut.
Avgift för protest 300 kr. Vid bifallen protest återfås avgiften.

●

Arrangören ansvarar inte för eventuellt stulen utrustning.

● Vid försenad ankomst vid målgång utan att tävlingsledningen informerats får teamet själva stå för
eventuella sjöräddnings kostnader som kan uppstå om sjöräddning kallas in av tävlingsledningen.
● Giltig tävlingstid är 4 timmar. Appliceras om tävlingen måste avbrytas.
●

Deltagande sker på egen risk.

●

Kaptenen i teamet ska vara 18 år fyllda, utöver kaptenen ska minst en i teamet vara över 15 år.

●

Om mätbrädan ej returneras i ett brukbart skick kommer teamet debiteras en avgift på 1000:-

●

Diskvalifikation kan bli följden av regelbrott.

Tävlingsledare: Oskar Westlund: 076–779 47 74

