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1. ALLMÄNT
Dessa tävlings-bestämmelser/regler gäller för alla av svenska castingförbundets (SCF)
sanktionerade tävlingar eller om därav andra direktiv finns.
SCF arrangerar självständigt eller uppdrar åt en region alternativt en förening, medlem i
SCF, att arrangera svenska mästerskapen och internationella tävlingar enligt dessa
tävlingsregler och tävlingsbestämmelser.
Dessa tävlingsbestämmelser ligger som grund för arrangemang av tävling och de regler
som innefattas i detta dokument är en översättning av de internationella castingsport
förbundet (ICSF) utgivna regler.

2. TÄVLING
Tävlingar arrangerade av eller SCF sanktionerade arrangör skall följa castingsportens
regler. Beslut om en tävling skall anses som sanktionerad tävling görs av SCF. Samtliga
sanktionerade tävlingar skall publiceras i en årlig utgiven officiell tävlingskalender.

3. ANSVAR
Ansvaret för att dessa tävlingsbestämmelser efterföljs ligger hos den enskilde arrangören.

4. RÄTT ATT DELTA
Rätten att delta i tävling som arrangeras av SCF eller på förbundets uppdrag är kastare som
är medlem i förening ansluten till SCF eller till annat förbund anslutet till ICSF om inget
annat meddelas.
Tävlingsarrangören ska senast sex veckor före tävlingen sända ut tävlingsinbjudan.
Anmälningstiden går ut tre veckor före tävlingen. Inbjudan ska anslås på
www.castingsport.nu
Alla deltagande kastare är förpliktigade att följa SCF’s dopingregler. Dessa följer de av
WADA utgivna reglerna.
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5. KLASSINDELNING
Tävlingsklasserna delas in enligt följande: Herrar, Damer, Yngre Oldboys, Oldboys, Äldre
Juniorer och Yngre Juniorer. Alternativt seniorer om klasserna Herrar och Damer slås ihop
till en klass.
En yngre oldboy är kastare från det kalenderår de uppnår 45 år och till och med det år de
uppnår 59 år. En äldre oldboy är en kastare från det kalenderår de uppnår 60 år.
En junior är personen till och med det kalenderår han/hon fyller 18 år. En yngre junior är
kastare intill det kalenderår de uppnår 15 år. En äldre junior är kastare från det år de uppnår
16 och till och med det år de uppnår 18 år.
En tävlingsklass skall bestå av minst tre kastare. Om inte tillräckligt underlag finns för att
bilda en klass kan deltagaren välja att delta i annan klass om denne uppfyller
ålderskriterierna för klassen.
Det är upp till arrangören att bestämma vilka klasser som skall ingå i tävlingen. Svenska
mästerskapen avgörs i till följande tre klasser, Herrar, Damer och Juniorer.
Damer respektive herrar kan inte delta i varandras klass under ett svenskt mästerskap.
Undantaget lag, då laget kan bestå av en mix av herrar och damer.

6. BESTÄMMELSE VI BYTE AV FÖRENING
Kastare som byter förening skall senast 15 december året innan bytet skriftligen ha
informerat SCF.

7. TÄVLINGSGRENAR
Klasserna Herrar, Yngre Oldboys och Äldre Oldboys tävlar i följande grenar:
Gren 1
Gren 2
Gren 3
Gren 4
Gren 5
Gren 6
Gren 7
Gren 8
Gren 9
Femkamp

Fluga precision
Fluga längd enhands
Haspel Arenberg
Haspel precision
Haspel längd enhands
Fluga längd tvåhands
Haspel längd tvåhands
Spinn precision
Spinn längd tvåhands
Kombination grenar 1-5
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Sjukamp
Niokamp
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Kombination grenar 1-7
Kombination grenar 1-9

Damer tävlar i följande grenar:
Gren 1
Gren 2
Gren 3
Gren 4
Gren 5
Gren 8
Gren 9
Femkamp
Sjukamp

Fluga precision
Fluga längd enhands
Haspel Arenberg
Haspel precision
Haspel längd enhands
Spinn precision
Spinn längd tvåhands
Kombination grenar 1-5
Kombination grenar 1-5,8,9

Juniorer (yngre/äldre) – flickor och pojkar tävlar i grenarna:
Gren 1
Gren 2
Gren 3
Gren 4
Gren 5
Gren 8
Femkamp

Fluga precision
Fluga längd enhands
Haspel Arenberg
Haspel precision
Haspel längd enhands
Spinn precision
Kombination grenar 1-5

8. TÄVLINGSREGLER
Gren 1 Fluga precision
Spö:

Ordinärt flugfiskespö maximalt 3,00 m. Spöringar av standardutförande.

Rulle:

Ordinär flugfiskerulle eller hemmabygge av standard karaktär.
Rullen måste sitta fast på spöet och linan måste sitta fast i rullen. Rullen
måste hålla all backing och hela fluglinan, inklusive tafsen.

Fluglina:

Endast standard- eller liknande fluglinor godkända av ICSF, med en
minimilängd av 13,50 meter. Fluglinor med metall eller liknande inlägg är
förbjudna. Backing är valfri.
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Tafs:

Minsta längd 1,80 meter, sista 30 cm av tafsen skall vara av max tjocklek
0,45 mm och av fluorescerande färg såsom gul, orange eller neongrön.

Fluga:

Standard krokstorlek 10,
Hacklet 16-20 mm, vitt, gult eller rött.
Vid förlust av fluga kan ett obegränsat antal användas.
Flugan får inte modifieras.

Plattform:

Minimått 1,50 meter lång, 1,20 meter bred och 0,50 meter hög.

Kastmål:

5 skålar, med 0,60 meters diameter, tillverkade av plast eller metall och
med en 3 centimeter hög kant. Färg – svart, grön, blå eller brun och fylld
med vatten.
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Kastbana:
Skål nummer 1 till vänster om kastaren, 8 meter från mitten av den övre
(fig 1 Bilaga) framkanten på plattformen. Skål nummer 5 till höger om kastaren, 13 meter
från mitten av den övre framkanten på plattformen. Skålarna 2, 3 och 4
placeras på en rak linje mellan skål 1 och 5. Skål nummer 3 i rak linje
framför mitten av plattformen. Alla mått skall mätas från mitten på övre
delen av plattformen. Avståndet mellan mitten av varje skål skall vara 1,80
meter.
Framför målen, parallellt med målen placeras en duk med måtten 9x1 m
0,5 m med någon av färgerna blå eller grön.
Torrfluga:

Kastaren måste börja med flugan i handen och med en spölängd fluglina
ute, tafsen
inte inräknad. Lös fluglina vid rullen får inte förekomma. Kastaren utför
torrfluge kast, med ett försök varje gång mot målen i turordningen: 3-1-42-5-3-1-4-2-5
Mellan varje försök måste minst ett luftkast utföras. All tio skålar skall
kastas i turordning och så länge tiden tillåter. Fluglinan får bara förkortas
eller förlängas vid luftkast, med spöet i rörelse. Så kallad ”strippning” eller
utdragning av fluglinan från rullen får inte ske när flugspöet inte är i
rörelse. Felaktig förlängning eller förkortning av linan gör att följande kast
bedöms med 0 poäng.

Våtfluga:

När kastaren avslutat torrflugeomgången skall kastaren dra in linan så den
kommer i höjd med skål 1. Kastaren utför sedan ett våtfluga kast i
turordningen i 1-2-3-4-5-1-2-3-4-5. Linan får dras in för att förkorta
längden mellan skål 5 och 1, men något prov kast eller luftkast är inte
tillåtet mellan kasten mot skålarna.
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Kastandet:

Kastande i strid med reglerna tilldöms noll poäng på kastet. Om flugan på
grund av dåliga markförhållanden fastnar ”blir hängande” i marken är det
upp till bandomaren att besluta om kastaren skall få ett nytt försök.

Tid:

Total tid för torrfluge- och våtflugeomgång är 5 minuter och 30 sekunder.

Poäng:

Varje korrekt träffad skål ger 5 poäng. Maximal poäng är 100. Överkanten
av skålkanten räknas som del av målet och skall bedömas som träff.

Övrigt:

I både torrfluge- och våtflugeomgången måste kastaren stå med minst en
fot i direkt anslutning till framkanten av plattformen.

Gren 2 Fluga längd enhands
Spö:

Maximal längd 3,00 meter.

Rulle:

Valfri rulle. Rullen måste sitta fast på spöet och linan måste sitta fast i
rullen. Rullen måste hålla all backing och hela fluglinan, inklusive tafsen.

Lina:

Lina godkänd av ICSF. Fluglinor med metall eller liknande inlägg är
förbjudna. Backing är valfri.

Herrar &
Pojkar:

Minsta längd 15,00 meter. Maximum vikt 38,00 gram.

Damer &
Flickor:

Minsta längd 13,50 meter. Maximum vikt 34,00 gram.

Tafs:

Minsta längd 1,80 meter. Maximilängd 3,00 meter.

Fluga:

Samma som i gren 1.

Plattform:

Samma som i gren 1.

Kastbana:
Kastsektor är 50 meter bred på ett avstånd av 100 meter mätt i rät vinkel
(fig 2 Bilaga) från lodlinjen genom mittpunkten på plattformens främre kant.
Tid:

Tiden för varje kastare är 6 minuter.
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Poäng:

Längsta kast räknas för att vinna grenen. Vid kombination läggs de två
längsta kasten ihop. 1,00 meter = 1 poäng.

Övrigt:

Linan får dras ut på sidan av banan under det att föregående kastare kastar.

Gren 3 Haspel Arenberg
Spö:

Enhands spö med minimum längd 1,37 meter och maximal längd 2,50
meter. Spöet skall hålla minst tre spöringar och en toppring. Maximal
diameter för den understa ringen är 50 mm och för toppringen 10 mm.
Handtaget för ej överstiga ¼ av spöets längd.

Rulle:

Öppen haspelrulle, standard spole eller liknande. Rullar med förändrad
utväxling är tillåtna.

Lina:

Valfri, men med samma diameter i hela dess längd. Minst längd 20 meter.

Plugg:

7,5 gram droppformad med slät yta, gjord av plast och godkänd av ICSF.
Längd utan ögla
53 mm
plus/minus 0,30 mm.
Diameter över huvudet
18,50 mm
plus/minus 0,30 mm.
Öglans diameter
5 mm
plus/minus 1 mm.
Pluggens vikt, inkluderande öglan
7,50 g
plus/minus 0,15 g.
Färg vit.

Kastmål:

En grön fyrkantig färgad duk av tyg eller plast, med fem påmålade eller
fastsydda koncentriska vita ringar, var och en maximalt 2 cm bred.
Diametern per ring skall vara – 0,75 – 1,35 -1,95 – 2,55 – 3,15 meter.
Centrum på duken skall vara en rund svart platta 0,75 meter i diameter med
maximal höjd av 10 mm.

Kastbana:
Fem kaststationer arrangeras i en 90 gradig kastsektor runt duken. Den
(fig 3 Bilaga) första och den sista stationen skall placeras över förlängningen centrum hörn på duken. De tre övriga kaststationerna placeras med lika avstånd
mellan första och sista stationen. Den längsta stationen skall om möjligt
placeras så att kastaren har vinden i ryggen. Varje station skall markeras
med en vit, 1,00 meter lång och 10 cm hög startbräda.
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Kastandet:

Från varje station utförs två kast. Kastaren skall börja på station ett och
med pluggen i handen. Kastande i strid med reglerna tilldöms noll poäng
på kastet.

Station 1:
Station 2:
Station 3:
Station 4:
Station 5:

Underhands/Pendelkast.
Höger sidokast.
Överhuvud kast.
Vänster sidokast.
Valfritt kast.

Avstånd 10 meter.
Avstånd 12 meter.
Avstånd 18 meter.
Avstånd 14 meter.
Avstånd 16 meter.

Avstånden mäts från mitten av centrum och stationerna skall kastas från vänster till höger.
Underhands/
Pendelkast:

Höger
sidokast:

Över
huvudkast:

Vänster
sidokast:

Detta kast är korrekt utfört när pluggen befinner sig under spöet vid utkast.
Minimum längd på överhänget från spötopp till pluggens ögla är 50 cm.
Kastarens kroppsställning är valfri.

Detta kast utföres korrekt om spötoppen vid utkast är minst 1 meter till
höger om kastlinjen och om kastarens kasthand och spö befinner sig till
höger om kastlinjen. Kastlinjen är en rak linje från mitten av målet genom
mitten av kastaren. Vid utkast får spötoppen inte befinna sig över kastarens
midja. Kastarens kroppsställning är valfri och det spelar ingen roll om
spöet är framför eller bakom startbrädan.
Kastaren får inte släpa pluggen på marken.

Detta kast utföres korrekt om spötoppen innan utkast passerar över
kastarens huvud. Valfri längd på överhäng. Kastarens kroppsställning är
valfri. Katapultkast är förbjudet

Detta kast utföres korrekt om spötoppen vid utkast är minst 1 meter till
vänster om kastlinjen och om kastarens kasthand och spö befinner sig till
vänster om kastlinjen. Kastlinjen är en rak linje från mitten av målet genom
mitten av kastaren. Vid utkast får spötoppen inte befinna sig över kastarens
midja. Kastarens kroppsställning är valfri och det spelar ingen roll om
spöet är framför eller bakom startbrädan.
Kastaren får inte släpa pluggen på marken.
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16 meter:

Valfritt kast.
Katapultkast är förbjudet

Tid:

Maximal tid är 5 minuter inklusive förflyttning mellan stationerna.

Poäng:

Poängen räknat från centrum utåt är 10 – 8 – 6 – 4 – 2 poäng.
Maximalt resultat 100 poäng.
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Gren 4 Haspel precision
Spö:

Samma som i gren 3.

Rulle:

Samma som i gren 3.

Lina:

Samma som i gren 3.

Plugg:

Samma som i gren 3.

Kastmål:

5 gula runda plattor med en diameter av 76 cm och maximal tjocklek av 10
mm. Framkanten på plattan skall ha en höjd av 5 cm över marken och
bakkanten skall ha en höjd på 17 cm över marken.

Kastbana:
5 kaststationer, med den med det kortaste avståndet till vänster 10 meter,
(fig 4,5 Bilaga) mätt från centrum av plattan och sedan stigande till den med det längsta
avståndet 18 meter, mätt från centrum av plattan. Plattor 2, 3 och 4 skall
placeras i rak linje mellan platta 1 och 5, avstånd mellan varje plattas
centrum 2,50 meter.
Kaststationerna utmärks med startbrädor, samma som i gren 3. Avstånd
från mitt till mitt på varje kastbräda skall vara 1 meter.
Kastandet:

Från varje kaststation mot respektive platta kastas 2 kast i två omgångar.
Totalt utförs 20 kast eller så många tiden tillåter.
Valfritt kastsätt, men katapultkast är förbjudet.

Tid:

Maximal tid är 8 minuter inkluderande förflyttning mellan stationerna.

Poäng:

Varje träff på plattan ger 5 poäng. Maximalt resultat 100 poäng.
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Gren 5 Haspel längd enhands
Spö:

Samma som i gren 3.

Rulle:

Samma som i gren 3.

Lina:

Minimidiameter 0,18 mm, minustolerans inte tillåten. Linan skall ha
samma diameter i hela sin längd. Draglinans minimidiameter 0,25 mm,
minustolerans inte tillåten. Draglinans minimilängd utgörs av ett spolvarv
och skall vara av fluorescerande färg såsom gul, orange eller neongrön.

Plugg:

Samma som i gren 3.

Kastbana:
På 100 meters avstånd skall banan vara 50 meter bred, mätt med en rak
(fig 5 Bilaga) vinkel till en nollpunkt på mitten av startbrädan. Startbrädan är vit, 1,50
meter lång och maximalt 10 cm hög.
Kastandet.

Varje kastare har tre kast, dessa utförs ett och ett i tre omgångar. Valfri
kaststil.

Tid:

Varje kast måste efter det att kastplatsdomaren gett klartecken till att kasta,
vara utfört inom 60 sekunder.

Poäng:

Det längsta av de tre kasten räknas. Längsta kast vinner. Vid kombination
är 1 meter = 1,5 poäng.

Övrigt:

Ansatsbanan för varje kastare är maximalt 5 meter och skall markeras av
arrangören.

Gren 6 Fluga längd tvåhands
Spö:

Maximal längd 5,20 meter.

Rulle:

Samma som i gren 2.

Lina:

Lina godkänd av ICSF. Maximal vikt 120 gram, linan kan vara hel eller
hoppsatt av olika delar.
Fluglinor med metall eller liknande inlägg är förbjudna. Backing är valfri.
Minimum längd 15,00 meter.
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Tafs:

Minimum längd 1,80 meter. Maximum längd 5,20 meter.

Fluga:

Samma som i gren 1.

Plattform:

Samma som i gren 1.

Kastbana:

Se gren 2

Tid:

Tiden för varje kastare är 7 minuter.

Poäng:

Samma som i gren 2.

Övrigt:

Samma som i gren 2.

14

Gren 7 Haspel längd tvåhands
Spö:

Valfritt spö.

Rulle:

Valfri öppen haspelrulle.

Lina:

Minimum diameter 0,25 mm, minustolerans inte tillåten. Linan skall ha
samma diameter i hela sin längd. Draglinans minimidiameter 0,35 mm,
minustolerans inte tillåten. Draglinans minimilängd utgörs av ett spolvarv
och skall vara av fluorescerande färg såsom gul, orange eller neongrön.

Plugg:

18 gram droppformad med slät yta, gjord av plast och godkänd av ICSF.
Längd exkluderande ögla
68 mm
plus/minus 0,30 mm.
Diameter över huvudet
22 mm
plus/minus 0,30 mm.
Öglans diameter
6 mm
plus/minus 1 mm.
Pluggens vikt, inkluderande öglan
18 gram
plus/minus 0,3 gram.

Färg vit.
Kastbana:

Samma som i gren 5.

Kastandet:

Samma som i gren 5.

Tid:

Samma som i gren 5.

Poäng:

Samma som i gren 5.

Övrigt:

Samma som i gren 5.
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Gren 8 Spinn precision
Spö:

Valfritt enhands spö med maxlängd av 2.50 meter.

Rulle:

Multiplikatorrulle med standardspole.

Lina:

Valfri, men med samma diameter i hela dess längd. Minimilängd 22 meter.

Plugg:

Samma som i gren 7.

Kastmål:

Samma som i gren 4.

Kastbana:
Samma som gren 4 med den skillnaden att det kortaste avståndet är 12
(fig 4,6 Bilaga) meter och det längsta avståndet är 20 meter.
Kastandet:

Samma som i gren 4.

Tid:

Maximal tid är 10 minuter inkluderande förflyttning mellan stationerna.

Poäng:

Samma som i gren 4.

Gren 9 Spinn längd tvåhands
Spö:

Valfritt.

Rulle:

Samma som i gren 8.

Lina:

Samma som i gren 7.

Plugg:

Samma som i gren 7.

Kastbana:

Samma som i gren 5.

Kastandet:

Samma som i gren 5.

Tid:

Samma som i gren 5.

Poäng:

Samma som i gren 5.

Övrigt:

Samma som i gren 5.
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9. TOLERANSER, LINOR OCH PLUGGAR
Linor:

Gren 1 Fluga precision
Gren 2 Fluga längd enhands
Gren 6 Fluga längd tvåhands
Gren 5 Haspel längd enhands
Gren 7 Haspel längd tvåhands
Gren 9 Spinn längd tvåhands

Valfri
+ 0,2 gram
+ 0,2 gram
Draglina – 0.25 mm ingen minus tolerans
Draglina – 0.35 mm ingen minus tolerans
Draglina – 0,35 mm ingen minus tolerans

Pluggar:

Plast 7,5 gram
Plast 18 gram
Öglans diameter

+/- 0,15 gram
+/- 0,30 gram
+/- 1, 00 mm

Pluggar får inte på något sätt modifieras.
Endast pluggar godkända av ICSF får användas.

10. KONTROLL AV UTRUSTNING
Vid tävlingar arrangerade av SCF eller av Region/förening medlem i SCF skall
materialkontroller utföras.
Vid ett eventuellt svenskt rekord skall alltid utrustningen kontrolleras av godkänd domare,
antingen av ICSF utbildad domare eller av SCF godkänd domare.

11. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR FLUGGRENAR
Förklaring av kastteknik
I överensstämmelse med reglerna för varje gren måste flugspöet föras med en hand (Gren 1
och 2) respektive två händer (Gren 6).
Ogiltiga kast
Ett kast är ogiltigt och poängsätts med noll poäng/meter om:
Spöet inte hanteras enligt reglerna.
Hela fluglinan skall vara i luften vid blindkast.
Vid avlevererandet av kastet flugan eller tafsen saknas.
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Tafsen på grund av trassel hamnar under minimum längden 1,80 meter skall kastet
trots detta anses vara giltigt om utfört på ett riktigt sätt.
I gren 1, flugan berör vattnet i skålen under torrflugemomentet.
I gren 2 och 6, flugan slutligen stannar utanför banbegränsningen.
I gren 1, fluglinan är märkt med avståndsmarkeringar, eller om kastaren använder
spöet som mätsticka.
I gren 1, en trasig spets på fluglinan är utbytt med mer än en spölängd fluglina.
Utbyteslinan skall vara av samma material och färg.
I gren 2 och 6, en trasig spets eller trasig ända på fluglinan är utbytt med mer än en
spölängd fluglina. Utbyteslinan skall vara av samma material och färg.
Fluglinan i gren 1, dras ut från rullen innan domaren givit klartecken till start.
I gren 1, kastaren innan flugan har träffat målet eller landat på marken berör den
uppmarkerade ytan runt målet.
I gren 1, kastaren inte står med minst en for i direkt anslutning till framkanten av
plattformen.
I gren 1, Om flugan berör oavsiktligt duken framför målen.
Varje ogiltigt kast räknas som utfört kast.
Träff eller längd utfört med ett ogiltigt kast värderas med 0 poäng/meter.
Det är inte tillåtet att sätta fast spöet mot underarmen i gren 2.
Alla tekniska hjälpmedel är förbjudna.
Om i gren 1, Fluga precision lina vid start är längre än en spölängd skall bandomaren
uppmärksamma kastaren och utdela en varning. Om kastaren inte efter en andra tillsägelse
kortar linan kommer kastaren att bli diskvalificerad grenen.

Om någon del av utrustningen inte överensstämmer med reglerna för respektive gren blir
kastaren diskvalificerad.
Problem med utrustningen
Om flugan eller tafsen lossnar, kan kastaren med hjälp av en medhjälpare ersätta flugan
eller tafsen, träffar eller längder uppnådda före händelsen räknas som giltiga.
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Om hacklet försvinner från kroken, kan efter bandomarens beslut tiden stoppas och en ny
fluga kan monteras av kastaren eller en medhjälpare. Tiden startas igen efter att flugan
ersatts, linan måste tas in efter bytet. Ett obegränsat antal flugor kan användas.
Kastaren kan få hjälp av en person åt gången att reda ut trassel eller sträcka ut linan.
Om fel uppstår på utrustningen, delar eller hela, kan tiden stoppas och kastaren kan få byta
utrustning.
Som defekt på utrustning eller del av utrustning räknas: Trasigt spö eller trasig spöring/ar.
Om en spöring lossnar eller om linan fastnar eller trasslar sig ges ingen extra tid. Kastaren
får under kvarvarande tid utnyttja den nya utrustningen.
Fastställande av resultatet
I gren 1, fluga precision; varje första försök att träffa respektive mål som ett utfört kast.
I gren 1, fluga precision; om under våtflugemomentet fastnar ”blir hängande” i marken är
det upp till kastplatsdomaren att besluta om kastaren skall få ett nytt försök
I gren 1 och 6, fluga längd enhands respektive tvåhands; längden skall mätas från den punkt
flugan stannar.
Tiden startar när kastaren förklarat sig redo och bandomaren ger startsignal. Innan tiden för
grenarna gått ut måste flugan ha träffat målet eller kommit till vila på marken.

12. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR HASPEL OCH SPINNGRENAR
Förklaring av kastteknik
Om inga speciella restriktioner för respektive gren är angivna är all kastteknik tillåten.
Så kallade katapultkast är förbjudet.
Varje rörelse som liknar ett kast räknas som ett kast om linan släpps.
I prcisionsgrenarna är det är tillåtet att utföra testkast, sådana kast skall ske i riktning från
målet och räknas inte som kast.
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Ogiltiga kast
Ett kast är ogiltigt och poängsätts med 0 poäng/meter om:
Kastaren, när pluggen är i luften, berör marken framför startbrädan eller om
kastaren i precisions grenarna inte står med minst en fot direkt bakom i anslutning
till startbrädan, när kastet utföres.
Kastaren vevar in linan eller lämnar startområdet innan kastet är markerat i banan
eller fått tillstånd av bandomaren.
Kastaren efter att bandomaren givit klartecken till att kasta inte utför kastet inom
60 sekunder.
Tidsfristen överstiges räknas kastet som ett utfört kast.
Kastaren i längdgrenarna tar längre ansats än 5 meter.
Pluggen berör marken framför startbräden, inne i banan och framför en tänkt linje
på vaddera håll om startbrädan. Detta gäller även om inget kast utförts.
Ett kast utförs och kastaren har glömt att fälla upp bygeln i haspel grenarna eller
glömt att frikoppla rullen i spinngrenarna, detta även om pluggen inte berör
marken.
Bygeln i haspelgrenarna eller frikopplingen i spinn grenarna slår ”tillbaks” när
kastet är pågående.
Linan under kastet går av eller om linan inte var fastsatt i spolen.
Pluggen i precisionsgrenarna träffar utanför målet eller om pluggen i
längdgrenarna slutligen stannar utanför banbegränsningen.
Kasttekniken inte är i enlighet med reglerna.
Varje ogiltigt kast räknas som utfört kast. Träff eller längd utfört med ett ogiltigt kast
värderas med 0 poäng/meter.
Om någon del av utrustningen inte överensstämmer med reglerna för respektive gren blir
kastaren diskvalificerad från grenen.
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Problem med utrustningen
Vid trassel kan kastaren ta hjälp av en medhjälpare.
Om utrustningen går sönder under pågående gren, helt eller delvis, så är kastaren tillåten att
fortsätta med en annan utrustning som överensstämmer med reglerna. Ett sådant fel måste
rapporteras till bandomaren.
Både i precisions- och i längdgrenarna har kastaren rätt till en reparations tid på 10 minuter,
under denna tid kan kastaren laga eller byta sin utrustning. Vid ett sådant tillfälle är tiden
stoppad. Kvarvarande tid kan, med den nya utrustningen, användas för att avsluta pågående
omgång.
Defekt utrustning eller del av utrustning är: Trasigt spö eller spöring och trasig rulle. Ingen
extra tid ges om en spöring lossnar eller om linan fastnar under spolen.
Fastställande av resultatet
I alla plugg längdgrenar mäts avståndet i meter och centimeter mellan mittpunkten på
startbrädan och den punkt på pluggen som ligger längst ifrån kastplatsen.
Mätning av längdkast sker efter varje kast.
Bandomaren mäter och skall tillkännage resultat omedelbart efter varje kast.
Sista kastet måste ha utförts innan tiden gått ut, dvs. träffat målet eller marken. (Grenarna 3,
4 & 8)
Kast kan få upprepas om de påverkas av en tredje part. Ett sådant beslut skall tas av
bandomaren.
Reglerna för kastteknik, ogiltiga kast, defekta utrustningar så väl som fastställande av
resultat är giltigt för alla pluggrenar.

13. BEDÖMNING AV ENSKILDA GRENAR
I alla precisions grenar, uppnådd poäng = poäng
I alla plugg längdgrenar, uppnådd längd i meter x 1,5 = poäng
I alla fluga längdgrenar, det längsta kastet gäller för grenen och summan av de två längsta
kasten för kombinationer. Meter x 1,0 = poäng.
I alla kombinationer läggs poängen i varje i separat gren ihop. Summan av poängen avgör.
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14. SVENSKA REKORD
Ett svenskt rekord kan sättas på alla av SCF’s sanktionerade tävlingar.
För att ett svenskt rekord skall vara giltigt skall kontroll av utrustning ske direkt efter
grenens avslut.
I samtliga längdgrenarna får vinden inte överstiga 3 meter per sekund. Vinden mäts vid det
befintliga rekordet och mäts vid tidpunkten då kastet utförs och pluggen respektive
fluglinan släpps.
Rekord kan sättas i omkast och i finaler.
Det ligger i arrangörernas ansvar att skriftligen meddela SCF om ett svenskt rekord sätts.

15. KASTARENS UPPFÖRANDE
Det är obligatoriskt för varje kastare att uppträde med aktning och att visa gott
sportsmanskap mot arrangörer, funktionärer och medtävlare. Osportsligt uppförande
kommer att bli påtalat.
Varje kastare är ansvarig för att hans/hennes utrustning överensstämmer med reglerna.
Regelbundenhet och kontinuitet i kastandet förväntas av varje kastare.
Om tillåtelse ges av tävlingsledningen är träning på tävlingsbanorna tillåten.
Kastare som inte åtlyder tävlingsledningen kommer att bli varnad och kan om han/hon
fortsätter sin ohörsamhet att bli diskvalificerad för resten av tävlingen.
Varje kastare skall infinna sig på startplasten vid första upprop. Tiden räknas direkt från det
bandomaren givit startsignal.
I grenarna 5,7 & 9 har kastaren 60 sekunder på sig att ta sig fram till startbrädan och utföra
kastet efter det att kastaren kallats av bandomaren direkt efter att föregående kast mätts.
För alla grenar gäller att kastaren näst i tur kallas att göra sig i ordning för kast eller
omgång.
Varje kastare är skyldig att följa de av SCF och av WADA fastställda dopingreglerna.
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Tävlande kastare skall bära idrottslig klädsel och bar överkropp är förbjudet under hela
tävlingen.
I de fall nummerlappar tilldelas av tävlingsarrangören ska den bäras tydligt vid tävlandet.

16. ANTAL MEDALJÖRER
Vid tävlingar med tre startande delas enbart guld ut, vid fyra startande delas även silver ut
och vid minst 5 startande delas även brons ut.
Vid svenskt mästerskap:
Svenskt mästerskapstecken delas ut i klasserna; Herrar, Damer och Juniorer.
Vid svenska mästerskap måste minst två av deltagarna i den enskilda grenen ha olika
föreningstillhörigheter för att mästerskapstecknet skall delas ut.
Vid Svenska mästerskap utomhus skall medaljer delas ut i följande klasser/kategori –
Herrar, Damer, Juniorer och lag i kombinationer 1-2-6, 3-4-8 och 5-7-9.
Vid Inomhus SM skall medaljer delas ut i följande kategori – lag gren 3.
I alla individuella grenar, RF’ s stora mästerskapstecken till segraren, SCF’ s medaljer i
guld, silver och brons till 1a, 2a respektive 3e plats.
I kombinationerna, RF’ s stora mästerskapstecken till segraren, SCF’ s medaljer i guld,
silver och brons till 1a, 2a respektive 3e plats.
I lagtävling, RF’ s stora mästerskapstecken till segrande lag, RF’ s lilla mästerskapstecken
till var och en av deltagarna i segrande lag, SCF’ s medaljer i guld, silver och brons till var
och en av deltagarna på 1a, 2a respektive 3e plats.
b) Vid riksmästerskap utomhus skall medaljer delas ut i följande kategorier – Yngre
Oldboys och Äldre Oldboys
1.

I alla individuella grenar, SCF’ s medaljer i guld, silver och brons till 1a, 2a
respektive 3e plats.
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17. KORANDE AV SEGRARE
Vinnare är den som uppnår högst poäng i precisionsgren eller i kombinationer av grenar,
samt den som har det längsta kastet i längdgren.
Regler om två eller fler kastare har samma poäng i någon av precisionsgrenarna 1, 3,
4 & 8:
I precisionsgrenarna 1, 3, 4 & 8 koras segraren efter omkast/finalkastning. Resultatet i
omkast/finalen avgör den inbördes ordningen, resultatet i grundomgången räknas i
kombinations- eller lag tävling.
Om två eller fler kastare har samma resultat i längdgrenarna 2,5,6,7 och 9 :
Tävlingen avgörs genom att kastarna gör ytterligare ett kast. I grenarna 2 och 6 måste
kastaren ha utfört kastet inom en minut.

Kastordning i omkast/final:
Den inbördes kastordningen avgörs genom lottning. Omkast/final skall ske i störst mån
samtidigt och under samma förhållanden. Om det är mer kastare än vad det finns banor
lottas kastarna i grupper, med lika antal i varje grupp.
I omkast/final avgör högsta poäng och vid lika poäng avgör snabbast tid.
Om två eller fler kastare har samma poäng i någon kombination delas första, respektive
andra och respektive tredje plats.
Om finalkastning sker skall reglerna för detta utförligt beskrivas i inbjudan.

18. REGLER FÖR LAGTÄVLING
Lagtävling vid svenska mästerskapen består av tre kastare från en eller fler föreningar och
tävlas vid svenskt mästerskap utomhus i en kombination av grenarna 1,2,6 o 3,4,8 samt
5,7,9. Vid svenskt mästerskap inomhus är tävlingsgrenen haspel Arenberg.
Om lagen uppnår samma poäng delar lagen på placeringen.
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19. KORANDE AV SEGRANDE LAG.
Vid lagtävling under svenskt mästerskap utomhus är det sammanlagda resultat av samtliga
lagdeltagare (tre) avgörande i respektive kombination.
Vid svenskt mästerskap inomhus möter samtliga lag varandra en gång. Varje deltagare i
respektive lag möter varandra enligt ett uppgjort schema. För vunnen omgång tilldelas laget
1 poäng. Om kastarna uppnår samma resultat avgörs det inbördes mötet i tur och ordning
av, antal 10-or, antal 8-or, antal 6-or, antal 4-or och till sist antal 2-or. Om det trots detta
blir oavgjort så delat kastarna på poängen, dvs. varje lag får en halv poäng. När ett lag
uppnår fem poäng eller båda lagen får 4,5 poäng så ar matchen slut. Som mest kan nio
omgångar utkämpas. För varje vunnen match tilldelas laget 1 poäng. Vid oavgjord match
får respektive lag 0,5 poäng. Sammanlagd vinnare är det lag som uppnår högst sammanlagd
poäng.

20. TITLAR
Individuell segrare under svenskt mästerkap i klasserna Herrar, Damer & Juniorer får
titulera sig ”Svensk mästare”. Segrande lag får titulera sig ”Svenska mästare”.

21. TÄVLINGSLEDNING
På varje tävling omfattandes av dessa tävlingsbestämmelser skall finna en tävlingsledning.
Tävlingsledningen skall bestå av minst två personer.
Tävlingsledningen ansvarar för;
Att SCF’ s ”Kvalitetssäkring av tävlingar” följs i en så stor utsträckning som
möjligt.
Att tillse att erforderligt antal medhjälpare till tävlingen finns.
Att producera startlistor.
Att se till att tävlingsbanorna följer dessa tävlingsbestämmelser.
Instruktioner och hänvisningar till alla deltagare på tävlingen.
Att resultatlistor, upprättas.
Att det sammansätts en jury med 3 personer.

22. PROTESTER
Protest mot brytande av tävlingsregler
Varje deltagande kastare har rätt att protestera mot domares beslut.
Protesten skall vara inlämnad senast 30 minuter efter att orsaken till en protest uppstått.
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Protest mot genomförandet av tävlingen
En protest mot tävlingsgenomförande måste lämnas innan tävlingen officiellt har avslutats.

23. ÖVRIGA REGLER
Domarnas uppförande
Alla domare är bundna av att följa ett korrekt och objektivt uppträdande.
Domarna skall ge tydlig tecken vad gäller träff och bom till kastarna.
Domarna är ansvariga för att föra riktiga anteckningar av kastarnas resultat.
Domarna är ansvariga att kontroll så att kastarnas utrustningar är enligt reglerna.
Tränarnas uppförande
Det är förbjudet för tränare eller andra ledare att uppehålla sig i banorna för att ge råd och
anvisningar. Tränare för bara ge råd och tips mellan grenarna. Endast i flugalängd enhands
och flugalängd tvåhands är tränare eller annan medhjälpare tillåten.

24. GRUPPINDELNING
För att underlätta och skynda på tävlingen kan kastarna delas in i grupper.
Indelning i grupper är ett ansvar för tävlingsledningen.
Storleken på grupperna kan vara olika för olika grenar.

25. ÖVRIGT ANSVAR FÖR TÄVLINGSARRANGÖREN
Vid varje inbjudan till tävling skall arrangören garantera att följa dessa tävlingsregler och
tävlingsbestämmelser,
Följande ordning av grenarna avgörs av arrangören vid svenskt mästerskap kastas grenarna
enligt följande ordning om inga andra direktiv finns: Dag 1 – gren 7, 6, 2, 4, 8 Dag 2 -9, 5,
1, 3
Alla banor skall om möjligt ligga med vinden bakifrån.
Alla banor skall följa anvisningarna i denna regelhandbok.
Startprotokoll
Arrangören skall förbereda identiska startprotokoll för varje kastare. Startprotokollet skall
innehålla kastarens namn och förening.
En kopia av startprotokollet skall behållas av arrangören intill minst ett år.
Förändringar av resultaten i startboken skall även efter rättelse vara läsbara. Domaren i
fråga skall signera sin ändring.
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Försäkringar
Varje kastare är ansvarig för att uppträda med försiktighet under kastandet. Banor skall vara
arrangerade så att risken för skada på deltagare eller åskådare minimeras. Kastare eller
åskådare får ej uppehålla sig i banorna under tävling.
Tävlingsarrangören är genom SCF’ s försorg erforderligt försäkrad.

26. STARTAVGIFTER
Varje arrangör ansvarar för startavgifterna för den enskilde tävlingen däremot skall
avgifterna vara inom rimliga gränser.
För svenskt mästerskap fastställs startavgifterna efter beslut på ordinarie förbundsstämma
och kungörs på SCF’s hemsida, www.castingsport.nu.
Vid försenad anmälan eller efteranmälan utgår dubbel startavgift.
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