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Allmänt	

Förbundet/organisationen i arrangörslandet bekostar lagens resor mellan en av arrangören be-

stämd ankomstort och tävlingsplatsen samt en supé i samband med prisutdelningen. O@ vriga resor, 

måltider och övernattningar bekostas av lagen eller deras förbund/organisation. Arrangören svarar 

för praktiska arrangemang enligt programmet. Medaljer utdelas klassvis i guld, silver och brons till 

alla lagmedlemmar. Arrangören bekostar medaljerna. O@ vriga priser är frivilliga.  

Undantag i nedanstående regler kan förekomma p.g.a. lagar och regler i arrangörslandet. Undanta-

gen och tilläggen till dessa regler skall meddelas senast i inbjudan. 

 

Regler	

1  Det Nordiska Mästerskapet i pimpel9iske sker på följande sätt: 

I klasserna dam- och herrsenior, dam- och herrveteraner (fr.o.m. 55 år) samt dam- och 

herrjuniorer. 

Om lagmästerskapen klassvis i de ovannämnda klasserna samt om mästerskapet länderna 

emellan med klassernas sammanlagda fångst. 

Deltagarna är tre (3) till antalet i varje klass. 

I juniorklasserna får deltagarna tävla till och med det år de fyller 19 år. 

I veteranklasserna skall deltagarna ha fyllt minst 55 år under ifrågavarande tävlingsår. 

2. De tävlande skall tillhöra sitt lands sport9iskeorganisation och den organisationen skall i sin tur 

tillhöra Nordiska Sport9iskeunionen (NSU). 

3. Tävlingsarrangören svarar för alla behövliga tillstånd. 

 4. Tävlingsområdet skall vara klart utmärkt och avgränsat, så att inte tävlingsdeltagarna i misstag 

gör gränsöverträdelser. Vistelse utanför tävlingsområdet medför diskvali9ikation. Under tävlingens 

gång får man inte beträda land (9iskeredskapen skall i så fall lämnas kvar på isen). Arrangören skall 

distribuera en karta över tävlingsområdet, där alla gränser är utmärkta, till alla deltagare. 

5.  Tävlingstiden är fyra (4) timmar i alla klasser. Tävlingen börjar och slutar med ett signalskott. 

Tiden för för9lyttning till och från tävlingsvattnet är 30 minuter. 

6.  Det är förbjudet att borra hål och att pimpel9iska närmare än fem (5) meter från en medtävlare. 

7.  De tävlande får inte använda sig av radiotelefon eller annan elektronisk utrustning. 

8.  De tävlande skall för9lytta sig till fots på tävlingsområdet. 

9.  En tävlande får 9iska med endast ett redskap åt gången. 

 



 

10. Pirkar med 9ler än en krok är förbjudna, förutom balanspirkar, som får ha två fasta enkelkrokar 

och en lös krok omedelbart under kroppen. Huggpirkar med fasta krokar är förbjudna. 

Mormyshka jämställs med krok. Alla beten förutom levande 9isk är tillåtna, men skall vara fäs-

tade på kroken. Det är förbjudet att släppa ner lockbete bestående av t.ex. gryn, mask eller larver 

i vaken. 

11.  Som tävlings9isk räknas endast abborre och den skall avlivas genast. 

12.  Fångstens vikt avgör placeringen. Om två eller 9lera har lika stor fångstvikt avgör antalet fångade 

abborrar. Om antalet är lika delas placeringen. 

13.  Eggskydd får avtagas vid framkomsten till 9iskeplatsen, före startsignalen, men skall vara påsatt 

vid ut- och ingång. 

14.  Juryn utnämnes så att varje land har en representant. Ordförande är från arrangörslandet. 

15.  Alla tävlande skall vara utrustade med isdubbar. 

16.  Isborren får inte lämnas liggande på isen medan man 9iskar, utan skall borras fast i isen efter 

varje hålslagning och lämnas i stående läge. 

17. Tävlingsstället kan hållas hemligt för alla deltagare ända till informationstillfället, men kan lik-

väl informeras öppet om, i god tid före tävlingen. Informationstillfället hålls kvällen före täv-

lingen. 

/// 

Tävlingsledningen 


