
SALAR PIKE OPEN 2021 REGLER 

 
Tävlingens namn: Salar Pike Open 
Arrangör: Fiskeklubben Salar rf:s Catch&release sektion 
Tävlingsfisk: Gädda 
Deltagarrätt: Alla som har betalt statens fiskekort 
Tävlingsklass: Catch&release, sammanlagda längden av lagets fem längsta gäddor 
räknas   (t.ex. 70cm+77cm+82cm+85cm+90cm=404cm) 
 
Minimimått =70cm 
Gäddan läggs på måttbrädan med huvudet åt vänster (vid 0cm) och ryggen uppåt så att 
hela fisken syns på bilden som tas. 
Gäddans längd avrundas till närmaste cm neråt. 
Klistermärket som delas ut i början av tävlingen måste synas på bilden. 
 

 
 
På kartan är förbjudna fiskeområden utmärkta med röd färg 
Laget: I båtlaget kan det vara 2-3 personer 
Deltagaravgift: 40€/båtlag 
Tävlingstid: 10.00-16.00 och 30min förflyttning i slutet  
Skepparmöte: kl 09.45 på startplatsen. Reglerna gås igenom och eventuella förändringar 
i dessa. Också karta, reglerna och tävlingens klistermärke delas ut. 
Tävlingsområde: Kristinestads havsområde. Området syns på kartan som delas ut vid 
skepparmötet. Om tävlingsgränserna inte efterföljs diskas laget. 
Fiskesätt: kastspö. Ett spö/person. Reservspö får finnas i båten. Fiske under förflyttning 
tillåten. 
Ansvar: Alla deltar och fiskar på eget ansvar.  
Tävlingsjury: Patrik Lundell 0405387184, Petteri Pihlaja, Rune Bergström. 
Protest: Om någon vill lämna in en protest skall det göras skriftligt senast 30 min efter 
tävlingens slut. Protestavgift 30€ och måste betalas i samband med att protesten lämnas. 
Om protesten godkänns returneras avgiften. Juryn beslut kan inte överklagas. 
Obligatorisk säkerhetsutrustning i båten: flytväst, brandsläckare 
 

  



 Fångstrapportering:  
 

• Öppna telefonens kamera.  
• Lägg fisken på mätbrädan så att munnen rör vid korta väggen och ryggen mot 

långa väggen och ta bild. Hela fisken samt tävlingens klistermärke måste synas på 
bilden. Suddiga bilder eller bilder var inte hela fisken syns diskvalificeras 
automatiskt. 

• Med telefonen öppna: www.fisuun.fi/kk  
• Logga in:  

o Käyttäjätunnus eget tel.nr (t.ex 0401234567)  
o Salasana: spopen2021  

• Tryck på ”Lisää kilpailukala”  
• Välj laji: HAUKI  
• Anmäl längden, avrundat till närmaste jämna centimeter neråt, t.ex. 87,5 =   

87cm  
• Lägg till en bild med att trycka på ”lisää tiedosto” Nu kan du välja bilden från minnet 

i telefonen. Galleri/ Filer/ Dokument osv.  
OBS! Välj inte kamera för då sparas inte bilderna på telefonen.  

• VÄNTA till bilden laddat upp 100% och syns på sidan.  
• Tryck på ”tallenna ja palaa listaan” för att skicka fångstrapporten. KLART. 

 
• Ni kan ändra på anmälningen genom att trycka på ”Muokkaa” 

 
• Färgen indikerar statusen på den inrapporterade fisken. Gult=under behandling, 

Grönt=godkänd 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


