GJENNOMFØRING AV FLUEKASTSTEVNER
En veiledning for arrangørforeninger
Skulle det være punkter hvor denne veiledning ikke samsvarer med konkurranseregler, skal sistnevnte følges.
Jury
Ved hvert stevne opprettes en jury bestående av 3 personer (se konk.regler). Hvis mulig bes arrangør velge
personer som ikke deltar selv i konkurransen. Jurymedlemmene må imidlertid ha kunnskap om gjeldende
konkurranseregler. Hvis mulig bes også arrangør om å velge jurymedlemmer med ulik klubbtilhørighet. Juryen
skal være fastsatt før stevnet starter.
Protester
Ved levert protest vurderer juryen først om det er grunnlag for behandling, dvs. at den er levert av en deltaker i
stevnet, samt innenfor fristen (innen 30 min. etter at øvelsen er ferdig). Ved behandling innhentes uttalelse fra
dommer, den protesten gjelder, den som har levert protest og/eller evt. andre som kan gi informasjon som
berører saken. Ved dissens er juryens flertall avgjørende. Hvert jurymedlem teller 1 stemme. Tvil bør komme
aktuelle deltagere til gode. Sanksjonering kan utelates ved forhold som anses å være i strid med teksten i
konkurransereglene, men som juryen vurderer som uvesentlige. Ved saker hvor juryen mangler nødvendig
kunnskap/informasjon, kan/bør juryen avvente beslutning, for å undersøke faktiske forhold. I disse saker er NCF
besluttende myndighet, og protest og relatert informasjon avleveres NCF senest første virkedag etter stevnet.
Bane
Ved utendørskasting bør baner klargjøres i god tid før stevnet starter, gjerne på en slik måte at man kan velge
alternativ kasteretning avh. av vind. I laks spey lengde benyttes oppmålt taulengde mellom blåse og banetau
som sikrer riktig vinkel. Hvis arena og antall dommere tillater det bør flere øvelser avholdes samtidig for å
redusere tidsbruk. Arrangørforeninger bes ta kontakt med NCF hvis de mangler baneutstyr.
Dømming
Generell regel: Enhver tvil bør komme deltageren til gode. Dommer kan/bør kommunisere med deltager for å
hjelpe denne, slik at ugyldige kast og/eller regelbrudd unngås. Dommer bør bl.a. informere kaster om å la fluen
bli liggende (i presisjon og lengde) til signal gis fra dommer, for å sikre korrekt måling.
•

Presisjon
- Verken dommer eller andre kan gi anvisninger til kaster, dvs. formidle hvor fluen lander ift. målet,
eller kommunisere at han/hun skal kaste kortere/lengre/mer til høyre el. venstre etc.
- Kaster har ikke anledning til å kaste på målene før start.
- Kaster kan ikke trekke ut snøre fra snellen før start.
- Kaster kan ikke justere lengden på snøret mens snøret ligger på vannet/bakken/gulvet, f.eks. at
snøret trekkes inn for å finne riktig lengde til neste mål. Gjøres dette tydelig bevisst, regnes dette
som ugyldig kast. Dommer bør opplyse om dette så snart som mulig, for å unngå at kastet blir dømt
ugyldig.
- Ved kasting på vann bør dommerne være oppmerksom på at vannsprut fra snøret/fortom kan se ut
som ”tick”.
- Ved dømming av ”tick”(ugyldig kast) ved kasting på land/innendørs gjelder i utg.pkt., samme regler
som for utendørs kasting, som beskrevet i gjeldende konkurranseregler. Det er imidlertid vanskelig å

Rev. april-2018

se «tick» på fast underlag (gulv, kunstgress, gress o.l.), spesielt hvis det ikke skjer i nærheten av
målet. Det skal derfor dømmes «tick» hvis flue, fortom eller snøre berører målet, dvs. på eller
innenfor ytterste ring ved blindkasting. Hvis det benyttes duk i stedet for ringer som mål, dømmes
det «tick» hvis flue, fortom eller snøre berører duken, uavhengig av om treffpunktet er innenfor
ytterste ring. Hvis kaster «ticker» gjentatte ganger i nærheten av målet/duken, skal kasteren gis en
advarsel og få beskjed om å kaste høyere. Etterfølges ikke dette, kan det også i disse tilfeller dømmes
«tick».
•

Lengde
- Ved kasting på vann, måles kastene til nærmeste halve meter. Ved kasting på land/innendørs måles
kastet til nærmeste cm. Ved tvil avrundes det oppover. Ved lengdekast er det lov å gi veiledning om
kastingen.
- Ved speyøvelser bør dommer være oppmerksom på at snøret festes i vannet foran kaster, og ikke
strekkes ut i luften bak kaster, tilsvarende kast med baksleng. Snøret skal ikke festes i vannet bak
kaster slik at stangen spennes opp.

Hvis mulig bør det opprettes dommerpar, hvor av en har hovedansvar for dømmingen og en er skriver og
meddommer. Tidtaker er plassert ved kaster og gir beskjed om hvor lang tid som gjenstår ved hvert minutt,
samt siste 30 og 15 sek. I tillegg gis det svar på dette ved spm. fra kaster. Dommerne bør ha jevnlig
kommunikasjon seg i mellom for sikre mest mulig korrekt dømming. Husk å notere benyttet tid på poengskjema,
da dette er avgjørende for rangeringen ved lik score.
Hvis visse ytre påvirkninger forhindrer kasteren i hans utførelse, kan tiden stoppes. Eksempel på dette er hvis
personer, dyr etc. forstyrrer kasteren slik at han hindres i sin utførelse.
Utstyrskontroll
Umiddelbart etter endt kasting i den enkelte øvelse, skal kaster trekke om hvorvidt utstyret til han/hun skal
kontrolleres.
Ved kontroll av snøre anbefales det at man måler diameter på angitte lengder iht. referansetabell. Målte verdier
sammenlignes så med referanseverdier. Referansetabell er ment som veiledende, da det kan påregnes noe
avvik. Ved usikkerhet (stort avvik iht. referansetabell) etter måling av diameter, kan snøret veies. Hvis man
ønsker det, eller mangler mikrometer, kan man kun veie snøret. Dette er imidlertid noe mer tidkrevende enn
måling av diameter. Ved Ørret øvelsene skal snøret være SAMED #5 og lasermerket fra leverandør.
Ved brudd på utstyrsregler eller mistanke om dette, kontaktes jury som tar beslutning vedr. evt. sanksjonering.
Mtp. cupens inkluderende profil gis juryen et visst rom for skjønnsvurderinger knyttet til utvalgte klasser
(jr/damer.), samt evt. førstegangsdeltagere som handler i ”god tro”. Samtidig er det viktig at bedømmingen
fremstår rettferdig og konsekvent.
Arrangørforeninger bes ta kontakt med NCF hvis de mangler kontrollutstyr (poser, mikrometer, målebånd)
Klasser
Da vi har en bestemmelse om at beste utøver vinner herreklassen, vil det presiseres at om to utøvere fra en
annen klasse kaster seg inn i finalen i herreklassen, vil ikke de oppnådde resultater i finalen, påvirke resultatene i
den klasse de opprinnelig kaster i. Finaleresultatene gjelder kun for herreklassen.
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Stevnerapport
Etter stevnet leverer arrangør NCF en kortere rapport som inneholder:
- En kort redegjørelse/beskrivelse av gjennomføring
- Evt. regelbrudd og straffetiltak
- Evt. protester og juryens behandling/vurdering av disse.
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