NORSJÖ METEVECKA TUBERTINI CUP 11-17 JULI 2021
juli

10 Lö 14.00-17.00
11 Sö 12.00-15.00

1

KROKTRÄSKET(Överstbyn)

12 Må 12.00-15.00
13 Ti 12.00-15.00

2
3

RÅNEÄLVEN(Råneå)
KVARNTRÄSKET(Kamlunge)

Uppvärmning inför Tubertini Cup
KARTA
(skyltat från V. 760 norr om Överstbyn)
KARTA
(skyltat från Sörforsvägen i Råneå)KARTA
(skyltat från v.744 vid Kamlunge)KARTA

On 12.00-16.00

4

RÅNEÄLVEN(Skravelholmen)
Maratonmete 4 tim

(skyltat från v.760 vid Orrbyn & V.687 vid
S.Orrbyn/S.Prästholm KARTA

15 To 12.00-15.00

5

SÅG-DJUPTRÄSKET(Niemisel)

(skyltat från v.760 norr om Niemisel) KARTA

Fr 12.00-15.00

6

BJURÅTRÄSK/
GRUNDTRÄSKTJÄRNEN(Niemisel)

(skyltat från v.760 norr om Niemisel) KARTA

17 Lö 11.00-14.00
OBS tiden!

7

VITÅN(Hedhusdammet,Dammselet)

(skyltat från v.356 öster om Avafors,Niemisel)
KARTA

14

16

FIBE CUP Allsån(Överkalix)

Fika och prisutdelning i Forsnäs Byahus.

Rekommenderat boende Forsnäs Byahus: Jerry Nilsson 070-3434236. Finns även husvagnsplats(150:-/dygn):
Tävlingstid: 3 tim/deltävling(ons 4 tim). Samling kl.11.00 på morgonen, utgångstid 30min. Ingångstid 45 min. (START 12.00, OBS!! start 11.00 avslutningsdagen)
Startavgift: Herr & Damklass 100:-/tävling (Betalning i förskott för hela serien kostar 500:-, betalning görs då innan första tävlingen, betalas kontant vid tävlingsplatsen.)
***OBS! Ändring av tävlingsvatten kan ske med kort varsel av olika orsaker( t ex högt vattenstånd i strömmande vatten), info om detta sker på vår hemsidas tävlingskalender
som uppdateras regelbundet. Under meteveckan informeras du som tävlande om ev ändringar dagen/dagarna före av tävlingsledaren.
Priser varje tävlingsdag: Varupris/presentkort till 2 bästa damerna och herrarna varje dag, dessutom lottas fina priser ut bland övriga som deltagit den aktuella dagen men ej
fått pris i tävlingen. Dvs du kan inte både vinna tävlingspris + utlottningspris.
Slutpriser i Tubertini Cup: 1:a pris 2000:- presentkort Metebutiken, 2:a pris 1500:- presentkort Metebutiken, 3:e pris 1000:- presentkort Metebutiken i respektive herr- och
damklass + pokaler och vandringspris(vid 6 deltagare eller färre i klassen delas bara 1:a och 2:a priset ut.
Varupriser till de tre bästa juniorerna under meteveckan (födda år 2002 eller senare)
Storfiskeligan: Varupriser till de 10 största godkända fiskarna, varje tävlande kan bara ha en fisk registrerad i storfiskeligan.
Daglig utlottning av Tubertini metspö bland ALLA deltagande, dvs även vinnare av tävlingspris kan vinna ett Tubertini metspö varje dag.
Tubertini Cup avgörs i 7 deltävlingar där de 5 bästa resultaten räknas (2 sämsta platssiffrorna får räknas bort). Vid lika platssiffra räknas högsta totalvikt över alla 7
deltävlingarna. Lägsta totala platssiffra vinner, 1p när du vinner, 2p som tvåa etc. Läs vidare tävlingsregler på separat sida.
Förfrågningar: Steve Björk, 070-2324019. skbjork63@gmail.com

Hemsida: www.norsjosfk.se

MYCKET VÄLKOMNA!

