Lördag den 19/9 inbjuder Stäkets SF till DM i båtpimpel.
Tävlingstid:10.00-14.00, samling senast 09.00 vid Stäkets
klubbstuga för genomgång.
Tävlingsvatten: Mälaren
Kostnad 100kr per person
Regler:

Särskilda tävlingsbestämmelser
- Båtpimpel
Säkerhetsbestämmelser
Samtliga tävlande skall oavbrutet bära flytväst, flytjacka eller flytoverall på avsett sätt från båten
lämnar hamn till dess att båten är tillbaka i hamn.
Gällande sjöregler ska alltid följas. Vid nödfall skall alltid kontakt med tävlingsledningen ske snarast.

Start och förflyttning
Särskild in och utgångstid skall finnas. Vid DM tävlingar får ekolod först börja användas vid starttid.
De tävlande skall dessförinnan ha haft möjlighet att inta sina platser och göra i ordning sina redskap.

Tävlingsområde
De tävlande ska vid DM tävlingar få tillgång till sjökort där tävlingsområdet är markerat liksom
fredningsområden. Den tävlande är skyldig att förvissa sig om var fredningsområden och andra
förbudszoner finns.

Tävlingsplats
Avstånd mellan båtar får ej vara mindre än 25 meter.

Fiskemetoder – Redskap och beten
Tävlande får endast använda ett redskap åt gången. Hel fisk eller del av fisk får inte användas som
bete (undantag för fisköga). Mormyska och jigg eller liknande räknas som krok. Upphängare samt
pirk/bete med mer än en fast enkelkrok (undantag gäller dock för balanspirk) är förbjudet att
använda. Mäskning är förbjuden. Fisket skall utövas vertikalt. Det är dock tillåtet med några vågräta
kast om syftet är att locka med fisken så fisket kan bedrivas vertikalt.

Hantering av fisk
Fångad fisk som ej förvaras i keepnet eller liknande skall avlivas omedelbart efter upptagandet.
Arrangören rekommenderas att i sin inbjudan tydligt upplysa om möjlighet för användning av tex.
keepnet samt om invägning av levande fisk finns på kalibrerad våg.

Invägning
Fisket skall genast avbrytas vid sluttid. All fisk skall lämnas in för invägning inom tävlingsarrangörens
fastställda tid. Endast abborre godkänns om arrangören ej beslutat annat. Vid DM tävlingar
godkänns endast abborre. Fångad fisk som lämnas in för vägning skall tas ur fångstpåsen och
redovisas öppet. Fisk som förvarats i keepnet eller liknande skall direkt efter vägning återutsättas i
vattnet.

Övriga bestämmelser
Deltagare får under tävlingen ej vistas utanför tävlingsområdet utom vid uträttandet av naturbehov.

STÄKETS SF PASSAR ÄVEN PÅ ATT KÖRA KM BÅTPIMPEL DENNA tävling.

