Regler Karlstad Street masters Artjakt 2016
· Individuell tävling
· 1 fisk av varje art räknas oavsett storlek, man får alltså inte mer poäng
för att man fångar flera fiskar av samma art. Det är så många arter som
möjligt som gäller inte tyngst eller längst.
· Lax 5p
· Öring 5p
· Karp 5p
· Gös 5p
· Gädda 3p
· Abborre 3p
· Lake 3p
· Id 2p
· Sutare 2p
· Ruda 2p
· Övriga godkända fiskarter 1p
· Deltagaren med högst totalpoäng vinner, vid samma poäng vinner den
med flest olika arter, i tredje hand den med högst poäng på en fiskart
· Nedre Klarälvens FVOF regler gäller, helt förbjudet att döda Karp, Ål,
Sutare, Asp, Ruda. Samt Öring/Lax/Gös under minimimått, Lax/Öring
med fettfena. Ål & Asp ger ej poäng eftersom de skall återutsättas
omedelbart utan fotografering.
· Priser till topp 3
· Start & målgång på den öppna gräsytan på Gubbholmen
(ni kommer att se var)
· Tävlingsområde från E-18 bron i norr till Klarälvens mynningar i Vänern,
Det är alltså även tillåtet att fiska i Kroppkärrssjön, Lambergstjärn,
Örsholmstjärn, Inre hamn, Pråmkanalen, Mariebergsviken,
Tullholmsviken, Djupsundsviken mm, helt enkelt allt inom nedre
Klarälvens område för fritt fiske.
Det är ej tillåtet att fiska i Sandbäckstjärn!
· Endast fiske ifrån land, ej båt

· Man får endast fiska med ett spö åt gången men det är tillåtet att ha
med hur många spön man vill för att kunna växla fiskemetod
· Mäskning i förväg är ej tillåtet
· Det är tillåtet att använda lokaltrafik=buss för att ta sig fram men inga
andra motorfordon. det är alltså tillåtet att använda cykel, skateboard
mm som inte har motor.
· Tävlingstid 11-16
· Obligatoriskt deltagarmöte med genomgång 10:30
· Anmälan görs i förväg i butiken på Gräsdalen eller på plats på
tävlingsdagen mellan kl 10-10:30 alla anmälda skall hämta ut startkort
före kl 10:30, dessa delas ut vid startplatsen.
· Anmälningsavgift 50:- betalas kontant
· Alla ska vara tillbaka på gubbholmen kl 16:00 för att inte bli diskade.
· Fisken skall fotas med mobiltelefon eller digitalkamera, bilden ska tydligt
visa startkort och vilken art det är. Artbestämningen görs av
tävlingsledningen vid rapporteringen & kan inte överklagas. Ert startkort
måste vara med på bilden för att visa att det är nya foton. Medtag egen
kamera/mobiltelefon, ni ska kunna visa fotona vid rapporteringen vid
målgång
Med reservation för ändringar fram till tävlingsstart

I samarbete med

