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Sportfiskarnas tävlingsbestämmelser 
 

SÄRSKILDA TÄVLINGSBESTÄMMELSER 
FÖR INTERNATIONELLT METE 
 

Se även "Speciella regler för Internationellt mete begränsad klass" (separat PDF).  

 

Anmälan 

Varje tävlande skall ha kommit till tävlingsplatsen och anmält sin närvaro senast 90 minuter före 

start, vid SM-tävlingar senast 120 minuter före start. Tävlande som ej anmält sig på 

tävlingsplatsen senast vid ovanstående tider kan inte kräva att få deltaga i tävlingen. 

 

Fiskemetoder - Redskap och beten 

Den tävlande får fritt välja mellan flötmete och bottenmete liksom mellan mete med toppknuten 

lina eller kastmete.  

Spölängden är begränsad till den längd som gäller i de internationella reglerna den 1/1 det 

aktuella kalenderåret eller den längd som arrangören meddelar senast i inbjudan. 

 

Det är tillåtet att ha ett obegränsat antal upptacklade reservspön tillhands men endast ett spö 

och en enkelkrok får användas åt gången. Gäller även vid mäskning m h a spö. 

 

Drag, pirk eller liknande får ej användas som sänke/bete. 

Alla naturliga beten med undantag av fisk och fiskbitar får användas som agn och mäsk. 

Krok med lysmassa, konstgjorda flugor och mekaniska beten är förbjudna (gäller ej pasta, typ 

mystik). Om det meddelas senast i inbjudan till en tävling har arrangören rätt att begränsa 

mängden bete som den tävlande får använda under tävlingen. Till beten räknas allt som i sitt 

naturliga tillstånd är levande, ex. maggot, casters. För DM-, GP- och SM-tävling krävs dispens 

beviljad av Tävlingsstyrelsen.  

 

Plattform får användas, men inget av plattformens ben får stå i vattnet. 

 

Håv får endast användas i samband med bärgning av krokad fisk. 

 

Vadning är förbjudet utom vid de tillfällen då det i inbjudan meddelas att vadning är tillåten. 

 

Tävlingsplats 

Varje deltagare skall ha ett fiskeområde som är minst tio meter långt till sitt förfogande. Platserna 

på samma sektion ska vara likvärdiga. Den tävlande skall fiska mellan sitt lottade nummer till det 

högre numret. 

 

Förberedelserna inför tävlingen, som lodning av djupet etc, får börjas på så snart den tävlande 

intagit sin fiskeplats. 
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Deltagare får utnyttja sin tävlingsplats enligt egen önskan, under förutsättning att medtävlande 

inte störs. Det är absolut förbjudet att fiska eller mäska, (ej heller avsiktligt drilla fisk) utanför sin 

tävlingsplats. 

 

Mäskning  

Fri grundmäskning/mäskning är tillåten om inte annat meddelats i inbjudan.  

Grundmäskning får börjas på vid signal fem minuter före start.  

Efter startskottet får bara underhållsmäskning ske. Mäskbollen vid underhållsmäskning ska 

formas med hjälp av en "fri hand" och man får inte ta hjälp av något stöd så som mäskbaljans 

kant eller på annat sätt försöka öka mäskbollens storlek.  

Om det meddelas senast i inbjudan till en tävling har arrangören rätt att begränsa mängden 

mäsk som den tävlande får använda under en tävling. Till mäsk räknas allt som i sitt naturliga 

tillstånd inte är levande, ex. majs, hampa. Arrangören har också rätt att, om särskilda skäl 

föreligger, förbjuda mäskning med enskilda saker, ex. bloodworms, jokers. För DM-, GP- och 

SM-tävling krävs dispens beviljad av Tävlingskommittén. 

 

Invägning 

Fisk som är på väg att landas men som inte befinner sig helt och hållet över vattenytan då 

slutsignalen går får inte vägas in. 

 

Fångad fisk skall förvaras i keepnet under tävlingen och vägas in ren från jord, sand, 

vattenväxter etc. All fisk som håller lagstadgat minimimått vägs in. 

 

Den tävlande är skyldig att stanna kvar på fiskeplatsen tills hans/hennes fångst är invägd för att 

därefter sätta sin signatur på invägningsprotokollet. 

 

Tävlingsarrangören skall ha ordnat med vågar så att fisken kan vägas in levande. 

Arrangören äger rätt att besluta om fisken skall avlivas efter tävlingen, om t ex 

fiskevattensägaren kräver detta. Annars skall fisken återutsättas i vattnet, direkt efter 

invägningen, efter så varsam behandling som möjligt. 

 

Övriga bestämmelser - Individuellt 

Till SM kvalificerar sig 50% från DM, utom från den yngre juniorklassen där samtliga går vidare 

till SM.  

Till SM kvalificerar sig minst tre st från varje klass individuellt förutsatt att det är minst tre 

deltagare. Gäller även den begränsade klassen. 

 

Lotterna skall vara märkta med både sektion och lottnummer. De tävlande drar sina lotter själva. 

 

Sektionsindelning för individuellt DM 

1-8 deltagare = 1 sektion, 9-16 = 2, 17-24 = 3, 25-32 = 4, 33-40 = 5, 41-48 = 6, 49-56 = 7, 57-64 

= 8, 65-72 = 9. Vid fler deltagare blir det en ny sektion för var åttonde deltagare. 
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Sektionsindelning för individuellt SM  

1-12 deltagare = 1 sektion, 13-24 = 2, 25-36 = 3, 37-48 = 4, 49-63 = 5, 64-78 = 6, 79-93 = 7, 94-

108 = 8, 109-123 = 9, 124-138 = 10. Vid fler deltagare blir det en ny sektion för var femtonde 

deltagare.  

 

Poängberäkning 

Segraren på varje sektion erhåller platssiffra 1, tvåan platssiffra 2 o s v. Skulle två tävlande på 

sektionen ha samma vikt delar de på poängen. Ex: Ettan och tvåan får då 1,5 poäng vardera, 

trean får platssiffra 3 o s v. 

 

Deltagare utan fångst får en platssiffra som är lika med antalet startande på hans  

sektion plus ett (1).  

Tävlande som inte deltar eller diskvalificeras på en deltävling får inte tillgodoräkna sig något 

resultat från denna. 

 

Vid lika total platssiffra avgör bästa sektionsresultat på någon av deltävlingarna. Är även den lika 

avgör näst bästa sektionsresultat o s v. Har två tävlande i samma klass lika hög total platssiffra 

och exakt lika sektionsplaceringar, är det den högsta sammanlagda vikten på de räknade 

deltävlingarna som avgör. 

 

Övriga bestämmelser - Klubblag 

Till SM kvalificerar sig 100 % av lagen som deltagit på DM. 

 

Juniorlag skall bestå av två medlemmar. 

 

Tävlingssträckan ska vara uppdelad på fyra sektioner. Varje lag har en lagmedlem på vardera 

sektionen. 

 

Före lottningen skall lagen fylla i namnen på de tävlande på ett lagkort. Lagen bestämmer själva 

vilka tävlande de vill sätta på respektive sektion. 

 

Antalet lotter skall vara lika med antalet startande lag. Vid fyra sammanhängande sektioner drar 

lagkaptenen en lott för hela laget. Laget sitter då lika på samtliga sektioner. Ex A3, B3, C3 och 

D3. Om sektionerna inte är sammanhängande tillämpas delad lottning, lagkaptenen drar då två, 

tre eller fyra lotter. Vid 25 lag eller fler så sker en delning av de fyra sektionerna efter den 

internationella modellen för lagtävlingar. Dvs, alla sektioner har då två delar med separata 

resultat. 

 

Lag som ej anlänt till tävlingsplatsen senast, vid DM 90 minuter och vid SM 120 minuter före 

start, kan lottning ske av tävlingsledningen. 
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Poängberäkning 

Lagets placering vid varje deltävling fås genom att lägga ihop platssiffrorna för lagets alla 

medlemmar. Laget med lägsta sammanlagda platssiffra vinner, näst lägsta blir tvåa o s v. Skulle 

två lag hamna på samma poäng är det bästa enskilda platssiffra som avgör, är även de lika är 

det näst bästa osv. Skulle placeringssiffrorna vara identiskt lika är det den högsta sammanlagd 

vikten som räknas. 

 

Lagets placering efter två deltävlingar eller avslutad serie, fås genom att lägga ihop samtliga 

platssiffror från samtliga deltävlingar. Vid lika platssiffra är det den totala vikten på samtliga 

räknade deltävlingar som avgör. 

 

Särskilda bestämmelser för SM-tävlingar 

Både SM individuellt och SM för klubblag omfattar två deltävlingar. Resultatet i båda 

deltävlingarna skall räknas. 

 

Arrangör av SM-tävling skall märka upp tävlingssträckornas läge minst en vecka före tävlingen. 

Tävlande som kvalificerat sig till SM äger, under den tiden, ej rätt att fiska på det uppmärkta 

området. Tävlingssträckorna skall avlysas från allt fiske en vecka innan SM.  

Möjligheten till träningsfiske skall finnas vid sidan av tävlingssträckorna. 

 

Arrangör bör ordna så att kantmetare (som ej deltar i tävlingen) finns. Helst skall det vara två 

kantmetare på varje ytterkant. 

 

Regler för landslagsuttagning 

Kvalreglerna anges i varje års inbjudan. 
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