
                  
 

 
REGLER FOR ØSTSIDECUPEN 2010 

 
 
§1.   FORMÅL: 
         Formålet med østsidecupen er å stimulere til deltagelse i de respektive 
         klubbers festivaler. 
 
§2.    DELTAGELSE: 
         Alle som er medlem av havfiskeklubber tilsluttet Norges Havfiskeforbund 
         samt medlem i Norges Jeger og Fiskeforbund kan delta i Østsidecupen.  
 
§3.    KONKURANSEGRUNNLAG: 
         Vinterfestivalen, Grensenappet, Østfoldfestivalen, Engelsviken 
          Havfiskefestival, Drøbakfestivalen, og  Skjærgårdsfestivalen danner 
          grunnlaget, hvorav de 5 (fem) beste resultater teller samlet for hver deltaker. 
 
§4.    DELTAGERKLASSER: 
         Det konkurreres i 4 (fire) klasser, henholdsvis herrer senior, damer, junior 
         og oldboys. Aldersgrensene er de samme som Norges Havfiskerforbund 
         praktiserer. For oldboys 60 år eller mer. 
 
 §5.    STARTKONTINGENTEN: 
         Startkontingenten er kr. 200.- ved betaling samlet for alle 6 (seks) eller 
         kr. 40.- pr. festival. Det gis 1 poeng pr. festival (betalt) i tillegg til 
         plasseringspoeng. 
 
§6.    PLASSERINGSPOENG: 
          Det gis plasseringspoeng for hver festival etter følgende tabell: 
 
                   Herrer senior       Nr.   1         = 20 poeng 
                                               Nr.  2          = 19 poeng 
                                               Nr. 20         =   1 poeng 
                   
 



 
Damer                Nr.   1         =   7 poeng 

                                               Nr.   2         =   6 poeng 
                                               Nr.   7         =   1 poeng 
                   Junior                  Nr.   1         =   7 poeng 
                                               Nr.   2         =   6 poeng 
                                               Nr.   7         =   1 poeng 
                   Oldboys              Nr.   1         =   7 poeng 
                                               Nr.   2         =   6 poeng 
                                               Nr.   7         =   1 poeng  
 
         Ved poenglikhet ved den enkelte festival deles poengene. Ved 
           poenglikhet ved det samlede resultat, avgjøres rekkefølge ved at den 
          av disse som samlet har mest kilo fisk gjennom sine tellende 5 ( fem) 
          festivaler går foran. 
 
§7.     KRITERIER FOR PREMIERING: 
          Det settes opp følgende kriterier for premiering: 
 
          Klasse herrer senior   1 premie pr. 4 deltakere   max  10 premier 
          Klasse damer              1 premie pr. 3 deltakere  max    5 premier 
          Klasse junior              1 premie pr. 3 deltakere  max    5 premier 
          Klasse oldboys           1 premie pr. 3 deltakere  max    5 premier 
 
§8.     VANDREPOKALER: 
          Det settes opp 4 ( fire)  vandrepokaler, en i hver klasse. Disse må vinnes 
          3 ( tre) ganger før den vinnes til odel og eie. Kriterier for disse er mest 
         fisk ( kg.)  samlet gjennom de 5 (fem) beste resultatene for hver fisker. 
 
 §9.     STØRST FISK: 
          Det settes opp 1 (en) premie for størst fisk gjennom alle 6 (seks) festivaler 
          uansett klasse. Det gis i tillegg en pengepremie på kr. 15.- pr. deltaker 
          som er med i cupen. 
 
 §10.   MEST FISK: 
          Det settes opp 1(en) premie for mest fisk (kg.) samlet gjennom alle de  
          tellende festivalene, uansett klasse. 
  
 
 
For Båstad, Fredrikshald, Sarpsborg og Ski Havfiskeklubber 
 
 


