
§ 1. Tävlingens namn:
GETADRAGET 

§ 2. Tävlingsarrangörer:
Geta Ungdomsförening r.f. i samarbete med Östergeta, Vestergeta, 
Dånö, Andersö, Snäckö och Olofsnäs � skelag, Rankoskär, 
Pantsarnäs, Finnö och Isaksö.  

§ 3. Mästerskapet:
Efter tävlingen koras segrare i följande klasser:

LAG:
Damklass 1, 2, 3. Herrklass: 1,  2, 3. Tävlingen vinns av det lag 
som uppnått den högsta sammanlagda längden av totalt  5 fånga-
de gäddor över 60 cm. Abborrar ingår ej i tävlingen.
Ett lag skall bestå av minst 2 och högst 3 deltagare. Om 2 eller 
� era lag har samma längd, vinner det lag vars kapten är yngst.

INDIVIDUELLT
Största gädda 1, 2, 3.
Största gädda i juniorklass 1, 2, 3.

Största gädda avser den med störst längd. I juniorklass deltar alla 
under 15 år. Juniordeltagare måste ingå i ett dam- eller herrlag.

SPL
Skild resultatlista med lag anmälda till SPL. 

§ 4. Rätt att delta:
Tävlingen är öppen för alla intresserade som uppfyller tävlings-
reglerna.

§ 5. Deltagaravgift:
Deltagaravgiften är 80,00€ per lag vid anmälan senast fredagen 
den 28 september kl. 15.00. 90,00€ vid anmälan senare.

§ 6. Tävlingstid:
Lördagen den 29 september 2018 kl. 09.00–16.00.
Båtarna måste vara tillbaka vid inmätningsområdet senast en halv 
timme efter tävlingen slut.

§ 7. Skepparmöte:
Varje båts kapten måste delta i skepparmötet  ca en halv timme 
före start. Vid detta möte kan ändringar, förtydliganden och till-
lägg till dessa regler delas ut.

§ 8. Tävlingskort och mätbräda:
Varje båts kapten måste kvittera ut sitt tävlingskort före tävlings-
passet. 
Alla tävlingskort och mätbrädor måste vara inlämnade vid 
inmätningsplatsen senast en timme efter tävlingspassets slut. 

Ej återlämnat tävlingskort förorsakar genast eftersökningar. Lag 
som inte återlämnat sitt tävlingskort och som förorsakat efter-
spaningar p.g.a. slarv får stå för kostnader som uppkommer. 
Förorsakad mätbräda ersätts.

§ 9. Tävlingsområde:
Varje båt får en karta där tävlingsområdet är utmärkt. Under täv-
lingstiden får deltagarna inte avlägsna sig från tävlingsområdet. 
Vid tävlingspassets slut måste laget återvända senast efter en 
halvtimme till något av de registrerade startplatserna för avregist-
rering.

§ 10. Fiskesätt:
Fiske får ske endast från båt. Mete, pimpel, � uga, spinn� ske eller 
trolling. 1 spö/person. Reservspö får � nnas. Ekolod får användas. 
Naturligt agn ej tillåtet.

§ 11. Tävlings� skar:
Tävlings� skarnas minimått: gädda 60 cm. Fisken mäts från käk- 
spetsen till stjärtfenans yttre ände. Fisk under minimått godkännes 
inte. 

§ 12. Inmätning:
För att en gädda räknas som inmätningsbar skall den var minst 
60 cm. Ifall något lag får en gädda mot slutet av tävlingen och inte 
lyckas få tag i någon inmätningbåt (det kan vara upptaget) så � nns 
även inmätning fr. kl. 15.30 vid startplatserna, Hällö och Lisström. 
Laget måste dock vara i land senast kl. 16.30.

Varje båt skall ha kärl med färskt vatten eller liknande för att 
förvara � sken levande tills inmätningsbåt anländer. 
OBS!  SÄTT ALDRIG EN SKADAD FISK TILLBAKA I SJÖN  
SOM ÄR UNDER MINIMIMÅTTET. All � sk som inte är levande 
eller som är skadad vid inmätningen säljes och pengarna går i för-
sta hand  till utsättande/� nansiering av � skyngel.

§ 13.  Ansvar:
Varje tävlande deltar i tävlingen på eget ansvar. Varje tävlings-
deltagare ska känna till dessa regler.  Varje skeppare ansvarar för 
att båten är anpassad efter omständigheterna. Domarkollegiet kan 
utesluta ej godkänd båt.

§ 14. Övervakning:
Övervakningen av tävlingsområdet sköts av inmätningsbåtarna. 
Tävlingsdeltagare måste följa övervakarens direktiv. Flytväst är 
obligatorisk.

§ 15. Tävlingsjury:
Tävlingsjuryn består av 4 representanter utsedda från
arrangörerna samt � skelagen.

§ 16. Protest:
Protest inlämnas skriftligen till tävlingsjuryn senast 15 minuter 
efter det att resultaten givits. Protestavgift är 40,00€, som åter-
betalas om protesten är befogad. Tävlingsjuryns beslut kan inte 
överklagas.

§ 17. Avstängning:
Lag som bryter mot 6, 7, 8, 9, 10, 11 eller 12 § kan få sina resultat 
förkastade. Uppträder båtlag olämpligt och med dåligt sjöman-
skap utesluts det ur tävlingen. Beslut fattas av tävlingsjuryn efter 
att ha hört de berörda.

Tilläggsuppgifter: Helena Martinsson, tel. 0457 331 3114, 
e-post: geta.uf@gmail.com 

Anmälningar:
Jakt- och Fiskebutiken Äventyret, tel. (018) 23 860
Fiskarboden, tel. (018) 19 722
Mattssons, tel. (018) 43 250
Getaboden, (018) 49 507
Byggvaruhuset, (018) *28 011

TÄVLINGSREGLER 
Getadraget – En renodlad Catch & Release tävling

lördagen den 29 september kl. 9–16

GETA UF

OBS! Hantera alla gäddor med största varsamhet, 
men är gäddan skadad, SÄTT INTE TILLBAKA DEN.

Alternativ hur man mäter och rapporterar in sin godkända gädda – Minimimått 60 cm. 
Alternativ 1: 
Ni ringer inmätningsbåten i området du befi nner dig. 
Telefonnumret står på kartan. 
Alternativ 2: 
•  Ni fotograferar gäddan liggandes på mätplankan. 
 Fotografi et ska vara tydligt för att de ska vara godkänt. 
 Hela gäddan och anmälningslappen ska vara med på 
 bilden.
•  Gäddan ska ligga med huvudet mot stoppkanten på 
 gäddans högra sida och stjärten ska ligga fritt under 
 fotograferingen. 
•  Ni messar in bilden till +358 457 3313114 eller via Getadragets messenger. Meddela lagnamn, vem som fi ck gäddan  
 och längden. Avrunda nedåt till jämna cm. Anteckna även och lämna in lappen vid tävlingens avslut. 
 OBS!! Endast detta nummer kan ta emot bilder. 
Alternativ 3 
•  Fotografera, anteckna längd och vem som fått gäddan och redovisa vid tävlingens slut till inmätningspersonalen  
 som är på plats på Hällö och i Lisström från 15.30-16.30
Från kl 15.30 kan mätbrädan, lapp med godkända gäddor och anmälningslappen lämnas in på Hällö eller i Lisström. 
Senast kl 16.30 ska allt vara inlämnat. Förorsakad bräda måste ersättas. OBS!!! Spara alla bilder och anteckna ner 
alla godkända fångster. 

NYTT FÖR I ÅR!
Getadraget är en del i SPL (Swedish Pike League)
De lag som vill ställa upp i SPL har chansen att vinna en plats
till SM 2019 som troligtvis går av stapeln runt Östhammar.

Getadraget
Lördag 29.9 kl. 9–16

VIKTIGA TELEFONNUMMER!
På framsidan av getakartan är tävlingsområdet indelat i 3 st 
fi skezoner. Då kan du se vilken invägningsbåt som är närmast 
det fi skeområde du själv fi skar i. 

Fiskeområde 1 0475 01 49699
Fiskeområde 2 0457 02 49699
Fiskeområde 3 0457 03 49699
Tävlingsledning: 0457 00 49699

Geta Brandkår: +358 400 529 234
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En renodlad Catch & Release tävling
lördag 29.9 kl. 9–16

Getadraget 2018

Jakt- och Fiskebutiken
Äventyret Ab

Åkeri Jocke Carlsson
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