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14.1. DEFINISJON
1.1. Med uttrykket ”undervannsjakt” forstår man jakt og fangst av fisk, utført av svømmer, iført utstyr som nevnt
under 14.3.3., og framdrift og dykkermuligheter basert på svømmerens fysiske kapasitet.
14.2. KONKURRANSEOMRÅDET
2.1. Konkurranseområdet fastsettes og merkes
2.1.1. Konkurranseområdet skal være klart 14 dager før konkurransen.
2.1.2. Området skal i god tid før konkurransen starter merkes med bøyer og dykkerflagg.
2.2. Størrelse på området
2.2.1. Størrelsen på området bør fastsettes etter antall deltakere, og bør være så stort og av en slik beskaffenhet
at deltakerne ikke blir liggende på samme området.
2.3. Dykking i området før konkurransen
2.3.1. Ingen må dykke med apparat i området de siste 14 dager før konkurransen, unntatt ved sokning o.l.
2.3.2. Det må ikke fiskes med harpun de siste 14 dager før konkurransen.
2.3.3. Det er tillatt å svømme med ABC-utstyr i området før konkurransen.
2.4. Orientering før start
2.4.1. Stevneledelsen orienterer om området før start.
2.4.2. Deltakere bør ha mulighet til å se hele området før konkurransen, enten fra land eller båt.
2.4.3. Arrangøren skal ha sjøkart over området, som deltakerne kan se før start.
2.4.4. Endring av startstidspunkt skal orienteres om minst 30 minutter før ny start.

2.5. Reserve konkurranseområde
2.5.1. Er området slik at en må ta værforbehold, skal reserveområde utpekes.
14.3. KONKURRANSEDELTAKERNE OG UTSTYRET
3.1. Medlemskap
3.1.1. Deltakerne må være medlem av klubb tilsluttet NDF.
3.1.2. Deltakere fra andre land kan delta i NM-cup.
3.1.3. Deltakerne må ha godkjent apparatdykker- eller fridykkersertifikat.
3.1.4. Deltakerne må ha løst utøverlisens for inneværende sesong.
3.2. Alder
3.2.1. Definisjon av aldersgrense; den alder man fyller i løpet av året legges til grunn for aldersinndeling.
Eksempel, hele det kalenderåret man fyller 12 år, kan man delta i rekruttklassen. Fra og med det kalenderåret
man fyller 19 år er man senior.
3.2.2. Aldersgrupper:
Deltakerne i rekruttklasse: 12-14 år.

Deltakerne i juniorklasse: 15-18 år.
Deltakerne i seniorklasse: 15-99 år.
Deltakerne i oldboysklasse: 40-130 år
Deltakerne i nybegynnerklasse (senior): De to første sesongene.
3.2.3. Rekruttklassen kan deles inn i jente og gutteklasse.
Juniorklassen kan deles inn i jente og gutteklasse.
Senior kan deles inn i dame og herreklasse.
3.2.4. Dispensasjon for aldersgruppene kan gis ut i fra en helhetsvurdering på følgende område:
God vannfølelse
Tillatelse fra foresatte
Skikkethet til bruk av fangstredskap (Hawaiislynge/Harpun)
Standard dispensasjonsskjema kan fåes ved henvendelse til NDF sentralt.

3.3. Utstyret
3.3.1. Deltakerne skal benytte beskyttelsesdrakt, kniv (med skarp egg) og blybelte med hurtigløserspenne.
For rekrutt-klassen er (front)vest påbudt.
3.3.2. Deltakerne kan benytte maske m. snorkel, svømmeføtter, hansker, sokker, klokke, harpun/hawaiislynge og
(front)vest.
For rekrutt-klassen er det ikke tillatt med Harpun.
3.3.3. Det er tillatt å bruke harpun m/fjær, strikk eller trykkluft, som kan lades og settes i funksjon bare ved
deltakers egen muskelkraft.
3.3.4. Det kan bare benyttes spyd med en spiss. For hawaiislynge godtas flere spisser.
3.3.5. Det skal benyttes overflatebøye som skal være godt synlig ved signalfarge. Bøya skal ha oppdrift større
enn vekten av deltakerens blybelte, men ikke mindre enn 10 kg.
3.3.6. Bøya skal være festet til blybeltet under konkurransen med line som kan kuttes med kniv.
3.3.7. Det er tillatt å bruke bøya som bæreinnretning for fangst under konkurransen.
3.3.8. Deltakerne kan bruke flytevest eller plombert oppstigningsvest. Pusteventilen festes bak på ryggen.
3.3.9. Utstyret kontrolleres og godkjennes av stevnedommerne/stevneledelsen før start.
3.3.10. All form for elektronisk kommunikasjons-, måle- og søkeutstyr er forbudt.

14.4. LAGSAMMENSETNING
4.1. Lagsammensetning
4.1.1. Laget skal være sammensatt av minimum 2, maksimum 3 deltakere. For NM-cup min. 1. max. 2.
4.1.2. For NM-cup er laget ikke tilsluttet enkeltpersoner, men til en klubb. Laget kan bestå av forskjellige utøvere
fra konkurranse til konkurranse.
4.1.3. Lagsammensetninger leveres skriftlig til stevneledelsen før start.

4.2. Reserver
4.2.1. Et lag kan ha en reserve.
4.2.2. Den som er reserve for et lag, kan ikke delta for et annet lag.
4.2.3. Reserven kan delta i den individuelle konkurransen.
4.2.4. Ved innsetting av reserve skal det regnes poeng for hver av deltakerne.
4.2.5. Hvis en reserve deltar i konkurransen individuelt, og vedkommende settes inn på laget, teller bare
poengene som han fikk etter byttingen, med i lagkonkurransen.
4.2.6. Bytting av deltakere skal godkjennes av stevneledelsen før byttingen finner sted.

4.3. Flere lag fra samme klubb
4.3.1. Stiller en klubb med flere lag, skal lagsammensetninger leveres skriftlig til stevneledelsen før start.
4.3.2. NDF eller stevneledelsen kan begrense antallet lag fra en klubb til 3 lag. Begrensningen skal i tilfelle stå i
innbydelsen til stevnet.

14.5. FUNKSJONÆRER OG SIKKERHETSTJENESTE
5.1. Stevneledelse
5.1.1. Det skal oppnevnes en stevneledelse på minimum 3 medlemmer.
5.2. Stevneledelsens oppgaver
5.2.1. Kontrollere at området er merket på forsvarlig måte.
5.2.2. Orientere om start og avslutning av konkurransen.
5.2.3. Gi alle deltakerne en god orientering over området.
5.2.4. Godkjenne lagoppstillinger og bytting av reserver.
5.2.5. Avgjøre om konkurransen skal avbrytes før den fastsatte tid.
5.2.6. Sørge for at sjøkart over området er opphengt på stevneplassen.
5.2.7. Lese opp sikkerhetsreglene for deltakerne før start.
5.2.8. Oppnevne 3 stevnedommere.
5.2.9. Sørge for at vekter til veiing av fangsten, papir og skrivesaker o.l. er tilstede på stevneplassen.
5.2.10. Sørge for at det sikkerhetsmessige utstyret og personene er tilstede på de foreskrevne plasser.
5.2.11. Organisere kontroll og veiing av fangst.
5.2.12. Sørge for innsendelse av stevnerapport til NDF.
5.2.13. Sørge for at fangst blir utnyttet og ikke blir liggende igjen på stevneplassen.
5.2.14. Sørge for at nødvendige båter er til stede under konkurransen.
5.2.15. Bestemme om det kan leveres fisk til båt/stevneplass mens konkurransen varer.
5.3. Dommere
5.3.1. Stevnet skal ha 3 godkjente dommere som stevneledelsen har oppnevnt.
5.3.2. De skal avgjøre tvister om selve konkurransen og den sikkerhetsmessige siden.
5.3.3. De skal kontrollere deltakernes utstyr.
5.3.4. De skal behandle innkomne protester.
5.4. Sikkerhetstjeneste
5.4.1. Det skal oppnevnes en sikkerhetsleder blant stevneledelsen.
5.4.2. Det skal være redningspersonale med utstyr for å gi førstehjelp på stevneplassen.
5.4.3. Det skal plasseres folk med kikkert og samband steder der de har god oversikt over området.
5.4.4. Det skal være sikkerhetsbåt med stand by dykker til stede ved konkurransen.
14.6. KONKURRANSEN
6.1. Starten av konkurransen
6.1.1. Starten markeres med flagg og/eller lydsignal.
6.1.2. Start fra et av målområdene.
6.1.3. Deltakerne kan starte fra land eller båt.
6.1.4. Harpunen skal lades først når konkurransen er startet og dykkeren er i sjøen.
6.2. Konkurransens varighet
6.2.1. Norgesmesterskap skal vare over 2 dager med min. 4 timer pr. dag. En NM-cup skal vare min. 3 timer,
mens en rekrutt-konkurranse skal vare minimum 1 time.
6.2.2. Er konkurransen påbegynt, og må avbrytes pga. Dårlig vær eller andre uforutsette omstendigheter, vil den
bli betraktet som gyldig dersom den har vart i 6 timer for begge dager til sammen. For NM-cup/rekruttkonkurranse avgjør stevneledelsen gyldigheten.
6.2.3. Stevneledelsen avgjør før konkurransen muligheter for ”FLYTTING” under konkurransen.
6.2.4. Stevneledelsen skal bestemme om det er tillatt å levere fisk til båt/stevneplass mens konkurransen varer.
6.3. Avslutning av konkurransen
6.3.1. Avslutningen markeres med flagg/lydsignal.
6.3.2. Båter kan samle opp deltakere når konkurransen avsluttes, i bestemte målområder, som er avtalt.
6.3.3. Etter sluttsignal skal dykkeren være i målområdet og harpunen avspent.
6.4. Avlevering av fangst
6.4.1. Ved konkurranseslutt skal deltakerens fangst legges i en sekk sammen med deltakerens startnummer.
Sekken skal deretter snøres igjen.

6.5. Utregning av poeng
6.5.1. Det skal være minimumsvekt på 500 gram pr. fisk.
6.5.2. Arrangøren kan sette minimumsvekten høyere, men ikke lavere.
6.5.3. Bare fisk som er tillatt etter norsk lov er tellende. Arrangøren avgjør hvilken fisk som er tellende av disse
fiskesortene.
6.5.4. Alle typer skalldyr, skjell, bløtdyr, flyndre, skate, lomre, havål, breiflabb, steinbit, rognkjeks, og alle typer
berggylte teller normalt ikke som gyldig bytte.
6.5.5. Arrangøren kan dispensere fra 6.5.4. ved å tillate andre fiskesorter.
6.5.6. Det gis ett poeng for hvert gram gyldig bytte.
6.5.7. For hver gyldig fisk skal det gis i tillegg en treffpoeng-sum som tilsvarer den fastsatte minstevekt i gram.
6.5.8. Når 6.5.5. gjelder, gis det 0,5 poeng pr. gram for havål, 1 poeng pr. gram for pelagisk fisk, og 0,5 poeng
pr. gram for bunnfisk. Det gis 250 treffpoeng for bunnfisk.
6.5.9. Ingen fisk kan gi mer enn 5000 poeng totalt.
6.5.10. Dersom to lag eller enkeltpersoner oppnår lik poengsum, skal antall fisk være avgjørende. All fisk teller
likt.

14.7. REGELBRUDD OG DISKVALIFIKASJON
7.1. Regelbrudd
7.1.1. Deltakerne skal ikke på noen måte hindre avviklingen av konkurransen, eller konkurrentene.
7.1.2. Det er forbudt å:
Bytte ut deltagere uten godkjennelse fra dommere/stevneledelse.
Bytte fangst deltagerne i mellom.
Levere fangst til en annen deltager.
Fiske før konkurransen er startet, og etter at den er slutt.
Spenne harpunen over vann.
Fange død fisk.
7.1.3. Det gis startforbud til deltakere som mangler nødvendig utstyr.
7.2. Diskvalifikasjon
7.2.1. Den skal diskvalifiseres som:
Prøver å gjøre fisken tyngre ved hjelp av stein o.l.
Fortsetter å fiske etter at konkurransen er avsluttet.
Gjentatte ganger med hensikt forstyrrer andre deltagere.
Bryter sikkerhetsbestemmelsene.
Ikke overkommer påbud og henvisninger gitt av stevneledelse, dommere eller andre som har med kontroll og
sikkerhetstjenesten å gjøre.
Fanger død fisk.
Kommer for sent til mål.
7.2.2. Ved bytte av fisk skal begge diskvalifiseres.
7.3. Protester
7.3.1. Protester skal levers skriftlig, og vedlagt protestgebyr (kr. 200,-), før veiing tar til.
7.3.2. Alle protester skal avgjøres av stevnedommerne.
7.3.3. Alle avgjørelser kan ankes inn for NDF.
7.3.4. Protester vedrørende arrangementet, gjennomføringen av konkurransen, og forhold vedrørende sikkerhet,
skal sendes NDF i rek. brev og kopi til arrangøren.
14.8. SIKKERHETSREGLER
8.1. Deltageren er selv ansvarlig for sin egen sikkerhet.
8.2. Deltageren skal holde seg innenfor det oppmerkede området.
8.3. Det er forbudt å dykke der det er garn, tau, teiner e.l.
8.4. Deltagerne må ta hensyn til hverandre slik at man unngår å forstyrre andre. Det må ikke svømmes slik at
linene flokes.

8.5. Deltagerne må vise stor forsiktighet med harpunen. Det er forbudt å spenne harpunen på land. Dette gjelder
også før og etter konkurransen.
HARPUNEN SKAL KUN VÆRE ”SPENT” UNDER VANN.
8.6. Båtførere som bruker båt med motor skal kun bruke den når det er nødvendig og når det er forsvarlig, slik at
ingen deltager blir forulempet eller skadet.
8.7. Skal dykkere påkalle følgebåt under fare, skal de vifte med armer eller med harpunen fra side til side.
8.8. Dykkerne skal være friske og i god form.
8.9. Alvorlige brudd på sikkerhetsreglene skal rapporteres til kretsen.
14.9. POENGBEREGNING I NM-CUP
9.1. Poengberegning i NM-cup
Nr. 1 = 25 poeng. (p) Nr. 9 = 7 p
Nr. 2 = 20 p Nr. 10 = 6 p
Nr. 3 = 15 p Nr. 11 = 5 p
Nr. 4 = 12 p Nr. 12 = 4 p
Nr. 5 = 11 p Nr. 13 = 3 p
Nr. 6 = 10 p Nr. 14 = 2 p
Nr. 7 = 9 p Nr. 15 = 1 p
Nr. 8 = 8 p
9.2. Antall konkurranser
9.2.1. NM-cup består minimum av 5 runder, hvor 3 av rundene er tellende. Hver runde går over en dag.
9.3. Poenglikhet
9.3.1. Ved poenglikhet avgjøres det med beste plassering av samtlige runder.
14.10. PREMIERING
10.1 Premiering NM-cup
10.1.1. Premiering i NM-cup skal være pokal. Arrangør er ansvarlig for anskaffelse og inskripsjon.
10.1.2. Inskripsjon skal minimum inneholde: Plassering, NM-cup nr., dato, årstall, sted, arrangørklubb.
10.1.3. Det deles ut premier til 1., 2. og 3. plass i hver klasse. Ved lav deltakelse i enkelte klasser skal 1/3 av
antall deltakende premieres.
10.1.4. Untatt er rekruttklassen der alle skal premieres med diplom.
10.1.5. Untatt er nybegynnerklassen der deltakerne skal premieres med diplom. Ved lav deltakelse skal 1/3 av
antall deltakende premieres.
10.2 Premiering NM-cup sammenlagt.
10.2.1. Premiering i NM-cup Lag sammenlagt skal være NDF-medalje. NDF er ansvarlig for anskaffelse og
inskripsjon.
10.2.2. Inskripsjon skal minimum inneholde: Plassering, sammenlagt NM-cup, dato, årstall.
10.2.3. Det deles ut premier til 1., 2. og 3. plass i hver klasse. Ved lav deltakelse i enkelte klasser skal 1/3 av
antall deltakende premieres.
10.2.4. Untatt er rekruttklassen der alle skal premieres med diplom.
10.2.5. Untatt er nybegynnerklassen der deltakerne skal premieres med diplom. Ved lav deltakelse skal 1/3 av
antall deltakende premieres.
10.2.6. Det skal være et vandrekrus for 1. plass senior. NDF er ansvarlig for inskripsjon.
10.3 Premiering NM-cup Lag sammenlagt
10.3.1. Premiering i NM-cup Lag sammenlagt skal være pokal som går til klubben. NDF er ansvarlig for
anskaffelse og inskripsjon.
10.3.2. Inskripsjon skal minimum inneholde: Plassering, sammenlagt NM-cup Lag, årstall.
10.3.3. Det deles ut premier til 1., 2. og 3. plass i senior-klassen.
10.3.4. Det skal være en vandrepokal for 1. plass lag senior. NDF er ansvarlig for inskripsjon.
10.4 Premiering NM
10.4.1. Premiering i NM skal være NDF-medalje. NDF er ansvarlig for anskaffelse og inskripsjon.
10.4.2. Inskripsjon skal minimum inneholde: Plassering, NM-årstall, sted, arrangørklubb.

10.4.3. Det deles ut premier til 1., 2. og 3. plass til individuell senior, dame og junior.
10.4.4. Det deles ut premier til 1., 2. og 3. plass til lag senior a 3 personer.
10.4.5. Det skal være et vandrefat for 1. plass senior. NDF er ansvarlig for inskripsjon.
10.4.6. Det skal være et vandrefat for 1. plass junior. NDF er ansvarlig for inskripsjon.
10.4.7. Det skal være et vandrefat for 1. plass damer. NDF er ansvarlig for inskripsjon.
10.4.8. Det skal være en vandrepokal for 1. plass lag senior. NDF er ansvarlig for inskripsjon.
10.5 Premiering Kretsmesterskap
10.5.1. Premiering i KM skal være kretsmedalje. Kretsen er ansvarlig for anskaffelse og inskripsjon.
10.5.2. Inskripsjon skal minimum inneholde: Plassering, KM-årstall, sted, arrangørklubb.
10.5.3. Det deles ut premier til 1., 2. og 3. plass til individuell senior, dame og junior.
10.5.4. Det deles ut premier til 1., 2. og 3. plass til lag senior a 3 personer.
10.5.5. Untatt er rekruttklassen der alle skal premieres med diplom.
10.5.6. Untatt er nybegynnerklassen der deltakerne skal premieres med diplom. Ved lav deltakelse skal 1/3 av
antall deltakende premieres.
10.6 Premiering Nordisk mesterskap (Hvert 3. år)
10.6.1. Premiering i Nordisk mesterskap skal være Nordisk-medalje. NDF er ansvarlig for anskaffelse og
inskripsjon.
10.6.2. Inskripsjon skal minimum inneholde: Plassering, Nordisk M.-årstall, sted, arrangørklubb.
10.6.3. Det deles ut premier til 1., 2. og 3. plass individuelt.
10.6.4. Det deles ut premier til 1., 2. og 3. plass lag senior a 3 personer.
10.6.5. Det skal være et vandrefat for 1. plass individuelt. NDF er ansvarlig for inskripsjon.
10.7 Statutter for vandrepremier
10.7.1. Vandrepremiene er “evig”-vandrende.
10.7.2. Ved fullgravert vandrepremie, leveres vandrepremien til forbundskontoret. Dette for historisk
dokumentasjon. Utvalget sørger da for å sette opp en ny vandrepremie.
14.11. INSTRUKSER
11.1 INSTRUKS FOR UV-JAKT KONKURRANSE
Følgende er nødvendig for å arrangere en uv-jakt konkurranse i regi av NDF:
Utvalget fastsetter konkurranser for kommende sesong på siste NM-cup inneværende sesong. Dette gjøres ut i fra
innleverte søknader om arrangement. Siste frist for innlevering av søknad til utvalget er før siste NM-cup.
For krets/klubb konkurranser ta kontakt med respektive krets / klubb.
Ved tildeling av konkurranse utpekes en stevneledelse, som har følgende oppgaver; ref. 14.5.2.
Stevneledelsen finner et egnet område + reserveområde. (Sjøkart over område.)
En innbydelse til konkurransen lages. Denne skal minimum inneholde:
- Navn på kontaktperson
- Tid og sted
- Kart over områder
- Påmeldingsfrist
- Mulige overnattingssteder
Innbydelsen skal sendes til utvalgsleder før 1/1 sesongåret. Utvalget står for videre distribusjon:
- Innbydelsen vil i sin helhet bli distribuert gjennom sentrale klubb/krets-sendinger.
- Et sammendrag vil komme i Marmennell.
- Ved utsending av lisens-giroer vil terminliste med kontaktpersoner følge vedlagt.
Følgende personer er nødvendig for gjennomføringen av en konkurranse:
- Stevneledelse, minimum 3 personer.
- En av stevneledelsen blir utnevnt til sikkerhetsleder.

- Stand-by dykker.
- Førstehjelpspersonell
- Observasjonsposter/vakter (antallet er avhengig av områdets beskaffenhet, (vær og temperatur)) Røde Korspersonell er mye benyttet som observasjonsposter/førstehjelpspersonell. Disse har også som regel
kommunikasjonsutstyr tilgjengelig.
- Veiepersonell
- Sløyepersonell
- Sekretæriat (stevneledelse)
- Presseansvarlig (stevneledelse)
Følgende utstyr er nødvendig for gjennomføring av en konkurranse:
- Lettbåt for redningstjeneste (standby dykker)
- Vaktbåt for kontroll med annen trafikk i området. (Redningsbåt kan vurderes benyttet)
- Transport til konkurranseområdet. (Fra nærmeste kai el.l)
- Eventuelt båter til observasjonspostene.
- Eventuelt båter for pressedekning.
- Kommunikasjon mellom stevneledelse, observasjonsposter, redningstjeneste, vakter.
- Signalfløyte for start/slutt signal.
- Dykkerflagg
- Områdemarkeringsutstyr, blåser, tau og lodd.
- Sekker for samling av fangst.
- Vekt
- Poengskjema, (ref. vedlegg.)
- Kalkulator el.l. for utregning av poeng.
- Stevnerapport-skjema, (ref vedlegg.)
11.2 OMRÅDE-INSTRUKS
SIKKERHETSLEDER

Har ansvaret for at området er oppmerket med merkebøyer, blåser etc som skal angi det felt konkurransen skal
være i.
Har ansvaret for at det til enhver tid er full kontroll over de konkurrerendes posisjoner innen
konkurranseområdet. Konkurrerende som går utenom sperrelinjene rapporteres til Stevneledelsen/Dommerne.
Har ansvaret for at all uønsket ferdsel innenfor konkurranseområdet blir avvist. Ferdsel innenfor
konkurranseområdet SKAL godkjennes av Sikkerhetsleder.
Utdeler vaktsektorer for de enkelte vaktbåter.
Har ansvaret for at det ikke forefinnes fiskeredskaper o.l. i konkurranseområdet.
Sikkerhetsleder påser at alle vaktbåter fører dykkerflagg.
Dersom båter skal innenfor konkurranseområdet, skal det gåes med minimumsfart og 1 person til utkikk i
baugen. All unødig kontakt med de konkurrerende må unngåes.

SIKKERHETSLEDER SKAL HA:
Oksygenkoffert, førstehjelpskoffert, reserveliner e.t.c.
11.3 INSTRUKS FOR KONTROLLØRER

Den som er utpekt skal kontrollere at deltakerne har følgende utstyr:

- Beskyttelsesdrakt, kniv, bøye, line, blybelte.
- Kniv; denne skal være skarp og festet til blybeltet eller kroppen.
- Bøye; denne skal være signalfarget og med minimum oppdrift lik deltakerens blybelte, men ikke mindre enn
10 kg. oppdrift. Linen skal kunne kuttes med kniv.
- Startnummer; dette skal være festet til bøyen.
- Harpun; strikk eller pressluft med en (1) spiss / Hawaiislynge.
- Vest; dersom pressluft, skal slangen for denne plomberes slik at det ikke er muligheter for å puste.
- Samtlige deltakere skal være kontrollert før konkurransen starter.
- Ved konkurransens slutt kontrolleres det at deltakerne har lagt fangst og navnelapp i igjensnørt sekk.
- Kontrollørene er direkte underlagt stevneledelsen.
- Oppstår det tvil e.l., forelegges dette stevneledelsen som tar avgjørelse.
- Unødvendige meningsutvekslinger mellom kontrollører og deltakere må ikke forekomme.
11.4 INSTRUKS FOR STAND-BY DYKKERE

- Dykkeren skal være iført komplett utstyr så lenge konkurransen pågår, og skal være klar på kort varsel.
- Er det 2 stb dykkere kan stb virksomheten deles.
- Stb dykkerne disponerer fullt ut tildelt båt.
- Dersom ikke annet blir bestemt, deles føringen av båten mellom stb dykkerne.
-Stb dykkerne er direkte underlagt Sikkerhetslederen.
-All ferdsel av stb båt godkjennes av Sikkerhetslederen.
-Stb båt kan benyttes til andre gjøremål, dersom situasjonen tillater det.
-Stb båt skal ha: Radio, Tauverk, Markeringsbøye med lodd og tau.
11.5 INSTRUKS FOR VEIEPERSONELL
Veiepersonell som er utpekt har ansvar for følgende:
Veiing og utsortering av fangsten etter at denne er kommet på land.
Å holde oversiktstavle til en hver tid ajour etter hver veiing.
Sammen med jury/stevneledelse/lagledelse å foreta utregning, rangering av deltagernes poeng.
???????????????????????????????????.
Følgende fiskeslag er gyldige: TORSK, LYR, SEI, ÅL, MAKRELL, HYSE, (FLYNDRE)
POENG-GIVING.
Frittsvømmende fisk: 1 poeng pr. gram + Treffpoeng (tilsvarer minstevekten).
(Flyndre: ½ poeng pr. gram + Treffpoeng/2 (tilsvarer minstevekten/2).)
Minstevekt pr. fisk: 500 gram.

- Fisken utsorteres før veiing foretaes. Tvilsom fisk legges til side for etterkontroll.
- Etter at veiingen er ferdig rengjøres fisken og eventuelt legges i is.
- Veiepersonellet er ansvarlig for at området rundt vekta blir ryddet/rengjort.
- Veiepersonellet er underlagt Jury/Stevneledelse.

